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RESUMO 

Desenvolver práticas eficazes em relação à gestão de pessoas, alinhadas aos 

objetivos estratégicos é condição preponderante para um futuro de sucesso 

sustentável. Essa dissertação tem como objetivo verificar se há alinhamento entre a 

teoria, discurso e prática em relação à gestão estratégica de pessoas em uma 

empresa de tecnologia. No referencial teórico fala-se sobre a gestão estratégica e 

sua importância para as empresas; discute-se a importância da gestão estratégica 

de pessoas para o desempenho das organizações; e discorre-se sobre o imaginário 

organizacional, ressaltando-se a mistura das identidades dos indivíduos e suas 

organizações. Em relação à metodologia, foi utilizada a abordagem qualitativa, 

descritiva, e empregado o estudo de caso único. A coleta de evidências foi realizada 

por meio da triangulação de entrevistas semiestruturadas, que foram conduzidas 

com onze pessoas, com a utilização da técnica projetiva de frases evocadoras, além 

da análise de documentos públicos e registros internos. Os dados tiveram sua 

análise de conteúdo feita por meio do software de análise de dados qualitativos, 

NVIVO. Os principais resultados demonstram que há, em boa medida, alinhamento 

entre a teoria, discurso e prática na organização estudada, além de terem 

evidenciado a força da cultura da organização. Conclui-se que o alinhamento entre 

teoria, discurso e prática acontece por meio de práticas voltadas à valorização, 

crescimento e desenvolvimento das pessoas, de forma a impactar positivamente o 

alcance dos objetivos traçados no planejamento estratégico. Como contribuição 

teórica, essa pesquisa tem a intenção de auxiliar na ampliação do conhecimento 

sobre o tema, principalmente no que tange à identificação de possíveis 

discrepâncias entre algumas teorias já disseminadas e o que realmente determinada 

organização possui como prática efetiva, buscando contribuir com a evolução das 



 

 

pesquisas das ciências sociais aplicadas e com a formação dos futuros profissionais 

da área sem, no entanto, pretender esgotá-lo. As aplicabilidades principais desta 

pesquisa são: servir de referência de método para organizações analisarem a 

gestão estratégica de pessoas, no sentido de verificar o quanto de alinhamento há 

entre discurso e prática, contribuir para a reflexão sobre a forma como é conduzida a 

gestão de pessoas na empresa estudada, esclarecer como são efetivadas as suas 

práticas em gestão de pessoas e, com isso, levar a organização a ponderar sobre a 

necessidade de aprimorar seus processos e até mesmo sobre a necessidade de 

estabelecer ou não novas práticas relacionadas ao tema estudado.  
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ABSTRACT 

 

Developing effective practices regarding people management, aligned with the 

strategic objectives is a preponderant condition for a future of sustainable success. 

This dissertation aimed to verify if there is an alignment among theory, discourse and 

practice with respect to people´ strategic management in a technology company. 

Theoretical reference talks about the strategic management and its importance to the 

companies; about the importance of strategic human resources management for 

organizational performance; and also discusses the organizational imaginary, 

highlighting the mixture of organizations and individuals identities. Regarding the 

methodology, the qualitative, descriptive approach was used, drew on the single 

case study. Evidence gathering was done through the triangulation of semi-

structured interviews, which were conducted with eleven people; by using the 

projective technique of evocative phrases, besides the analysis of public documents 

and internal records. The content was analyzed through NVIVO qualitative data 

analysis software. The main results demonstrate that, to a great extent, there is an 

alignment among the theory, discourse and practice in the organization studied, as 

well as the positive impact of organization´s cultural strength on their results. The 

conclusion is that the alignment among theory, discourse and practice happens 

through practices that aimed people´s enhancement, growing and development, so 

as to positively impact the achievement of the objectives outlined in the strategic 

planning. Concerning theoretical contribution, this research intends to contribute to 

the enlargement of the knowledge about the subject studied, especially regarding the 

identification of possible discrepancies between some already disseminated theories 



 

 

and what a certain organization actually has as an effective practice, seeking to 

contribute to the evolution of applied social sciences researches and with future 

area´s professionals training without, however, intending to exhaust it. The main 

applicabilities of this research are: to serve as a reference method for organizations 

to analyze the human resources strategic management, in order to verify how much 

alignment there is between discourse and practice, to contribute to the reflection on 

the way in which the human resources management is conducted in the company 

studied, clarify how its practices are carried out and, with that, lead the organization 

to consider the need to improve its processes and the need or not to establish new 

practices related to the subject studied. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Os gestores vêm enfrentando, ao mesmo tempo, grandes desafios e 

oportunidades no ambiente em que estão inseridas suas organizações. Por esse 

motivo, é imprescindível que sejam capazes de entender a importância da 

contribuição das pessoas para o sucesso da estratégia, devendo, para tanto, 

gerenciar as pessoas estrategicamente, buscando a capacidade diferenciada de 

cada uma delas, com o objetivo de conduzir a empresa ao sucesso (HUSELID, 

2015). Alcançar vantagem competitiva sustentável e superior demanda muito mais 

do que exclusivamente manusear as ferramentas de gestão existentes (PORTER, 

2005). É imprescindível reconhecer com destreza as capacidades e os recursos 

internos que tenham valor, que sejam raros e difíceis de imitar, para que sejam 

explorados e utilizados como fonte de vantagem competitiva e diferenciação entre os 

players da indústria da qual a empresa faz parte (BARNEY, 1991).  

Como as organizações são formadas e dependem de pessoas, um grande 

desafio é relacionar estrategicamente pessoas, competências e processos de forma 

a impactar positivamente o desempenho das empresas, ou seja, implementar uma 

Gestão Estratégica de Pessoas (GEP) (BARNEY, 1991). Hamel e Prahalad (1994) 

tratam competências como um conjunto de habilidades, tecnologias e sistemas 

gerenciais e físicos inerentes à organização. As competências essenciais são 

aquelas que oferecem vantagem competitiva, pois são difíceis de serem imitadas e 

nas quais a empresa deve focar seus esforços. Esses conceitos são corroborados 

por Ulrich, Brockbank, Younger e Ulrich (2014), quando dizem que é preciso 

aproveitar, desenvolver e formar melhores profissionais de RH com o propósito de 

agregar vantagens à empresa. 
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Acadêmicos e profissionais vêm se conscientizando do fato de que as 

pessoas são uma importante fonte de vantagem competitiva, aumentando, portanto, 

o foco nos estudos relacionados a esta área. É importante que a estrutura de 

Recursos Humanos (RH) se adeque às diferentes estratégias presentes na 

organização, criando assim uma espécie de valor que vai além do financeiro 

(BECKER; HUSELID, 1999). 

Cabe ressaltar que a empresa precisa estar preparada para efetivamente 

gerar resultados, por meio da transformação das estratégias em ações. Para que 

haja sucesso, mais do que nunca as empresas e seus empregados precisam possuir 

as competências que servirão como base para a estratégia escolhida 

(FERNANDES, 2013).   

 Por meio da integração da gestão de pessoas às estratégias organizacionais, 

os processos de gestão são reforçados, assegurando assim uma maior efetividade e 

consistência nas decisões e na orientação das pessoas (DUTRA, 2007). Isso é 

reforçado por Huselid (2011, p. 310) quando afirma que “uma das perguntas mais 

básicas desse campo de pesquisa é “como podemos desenhar e implementar os 

sistemas de RH a fim de executar a estratégia ...?]”. 

Mesmo com toda atenção dispensada ao tema, cabe perguntar: as 

organizações têm colocado em prática essa teoria? Ou há apenas um discurso 

formal reproduzido no papel por intermédio de suas políticas, práticas, manuais e 

tantos outros documentos do RH? E, ainda mais importante, será que mesmo com 

um discurso formalizado, na prática, ou seja, no dia a dia, as letras saltam dos 

papéis, transformando-se em ações concretas?  
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Esses questionamentos revelam uma importante lacuna no conhecimento 

acerca da gestão de pessoas: há alinhamento entre teoria, discurso e práticas na 

gestão estratégica de pessoas (GEP)?  

Este estudo foi conduzido na Nasajon Sistemas. Empresa brasileira, que atua 

nacionalmente, como desenvolvedora de softwares de gestão integrada, escolhida 

por sete anos como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place 

to Work. 

 

1.1 QUESTÃO PROBLEMA 

 

Há alinhamento entre teoria, discurso e práticas em relação à gestão 

estratégica de pessoas (GEP) em uma empresa de tecnologia?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Final 

Verificar se há alinhamento entre teoria, discurso e práticas em relação à 

gestão estratégica de pessoas (GEP) em uma empresa de tecnologia. 

 

1.2.3 Objetivos Intermediários 

a) Identificar e discutir as principais teorias acerca da GEP; 

b) Investigar a presença de evidências formais (discurso) acerca da GEP na 

organização a ser pesquisada;  

c) Investigar as práticas da GEP na organização a ser pesquisada; e 

d) Analisar a relação entre as evidências coletadas e as teorias identificadas. 
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1.3 RELEVÂNCIA 

1.3.1 Teórica 

Segundo Whetten (2003, p.70), “os dados, sejam eles quantitativos ou 

qualitativos, descrevem; e a teoria fornece explicação para as características”. 

Deste modo, essa pesquisa tem a intenção de auxiliar na ampliação do 

conhecimento sobre o tema principalmente no que tange à identificação de possíveis 

discrepâncias entre algumas teorias já disseminadas e o que realmente determinada 

organização possui como prática efetiva, buscando contribuir com a evolução das 

pesquisas das ciências sociais aplicadas e com a formação dos futuros profissionais 

da área sem, no entanto, pretender esgotá-lo. 

 

1.3.2 Prática 

Segundo Huselid (2011, p. 311), existe uma “preocupação crescente em 

relação ao hiato entre a ciência e a prática em relação à gestão de pessoas. [... e 

esse hiato tende a aumentar”. Esse autor ainda sugere que, dentre outros temas, 

sejam incluídos na agenda dos estudos futuros mais pesquisas aproximando a teoria 

da prática, com o objetivo de diminuir esta defasagem.   

Em relação à organização estudada, espera-se que os resultados possam 

contribuir para a reflexão sobre a forma como é conduzida a gestão de pessoas na 

empresa estudada, esclarecer como são efetivadas as suas práticas e, com isso, 

levar a organização a ponderar sobre a necessidade de aprimorar seus processos e 

até mesmo sobre a necessidade de estabelecer ou não novas práticas relacionadas 

ao tema estudado. 
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1.4 SUPOSIÇÃO 

Supõe-se que será possível estabelecer o alinhamento entre as teorias que 

dão base a essa pesquisa, o discurso e as práticas na organização estudada, uma 

vez que a empresa está presente entre as melhores para se trabalhar na Great 

Place to Work, o que implica possuir práticas inovadoras e alinhadas em relação à 

gestão de pessoas, entre outros atributos. 

  

1.5 DELIMITAÇÃO 

1.5.1 Geográfica 

O estudo está circunscrito à cidade do Rio de Janeiro, onde está localizada a 

sede da organização estudada. 

1.5.2 Teórica 

Essa pesquisa baseou-se nas teorias sobre gestão estratégica, gestão 

estratégica de pessoas e imaginário organizacional. 

1.5.3 Temporal 

 O estudo foi feito entre os meses de outubro e dezembro de 2016. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO ESTRATÉGICA  

Segundo Porter (2005), estratégia competitiva é um conjunto de ações 

ofensivas ou defensivas tomadas com o propósito de criar uma posição defensável 

em determinado negócio, com o objetivo de enfrentar com sucesso as forças 

competitivas, gerando retorno dos investimentos.  

Estratégias de negócios eficazes diferenciam a empresa de uma forma que 
seus clientes a valorizam e seus concorrentes não podem copiar facilmente. 
Mas, para diferenciá-la externamente, você também precisa diferenciar-se 
internamente, e esta necessidade de diferenciação se estende à forma 
como você executa sua estratégia (BECKER; HUSELID; BEATTY, 2009, p. 
14). 

 Estratégia também pode ser considerada a responsável pela construção da 

vantagem competitiva que, por sua vez, cria valor e proporciona um desempenho 

superior à organização (BECKER; HUSELID, 2006). 

              Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2013), a estratégica fundamenta-se na 

escolha entre algumas alternativas e, ao adotar uma em detrimento de outra, a 

organização define que rumo seguir. Essa escolha é influenciada pelas 

oportunidades, ameaças (fatores externos) e pelas forças e fraquezas (fatores 

internos), presentes nos ambientes externo e interno, respectivamente.      

A gestão estratégica está mais relacionada à complexidade que surge de 
situações incertas e incomuns em toda a organização do que às 
implicações de operações determinadas. Isto constitui um tremendo desafio 
para gerentes acostumados a administrar seus recursos a partir de 
conhecimentos rotineiros (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2011, p. 
34). 

 

A competitividade de uma empresa, em primeira análise, provém do 

desempenho dos seus produtos. Mas, são as competências essenciais que 

diferenciam as empresas dentro do seu ambiente competitivo, sendo elas sua fonte 

de criação e entrega de valor (PRAHALAD; HAMEL, 1990).  
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 Para Ulrich, Brockbank, Younger e Ulrich (2013), o intento da organização ao 

optar por determinada estratégia é obter retorno superior aos seus concorrentes e 

buscar competitividade. A estratégia será bem elaborada se, baseada na missão e 

na visão, conseguir integrar as competências essenciais da empresa mantendo o 

foco nas mudanças do ambiente externo.  

Além dos diferenciais competitivos já conhecidos, nos últimos anos outros 

também passaram a fazer parte deste rol: (1) gestão de riscos - identificar e gerir os 

riscos nas diversas esferas como operacionais, financeiros e etc; (2) posicionamento 

global - habilidade de integrar os mercados emergentes; (3) alavancagem de 

informações - utilizar as informações a fim de antecipar os desejos dos clientes e 

fazer análises antecipadas dos cenários futuros; (4) administração de uma equipe de 

trabalho globalmente diversa - reunir funcionários ao redor do mundo com 

competências diversas e alocá-los da forma mais eficiente; (5) adaptação ou 

mudança - reação rápida às mudanças; (6) criação de responsabilidade social 

corporativa - ser comprometida com o planeta e stakeholders; (7) colaboração e 

parcerias através de fronteiras - capacidade de estabelecer parcerias além das 

fronteiras da organização e (8) concentração na simplificação - capacidade de 

transformar o que é complexo em partes mais simples e atentar às prioridades 

(ULRICH et al., 2013). 

Para Becker et al. (2009), o potencial de alavancar a vantagem competitiva 

sustentável está cada vez mais embasado pela importância dos recursos tácitos e 

intangíveis das pessoas que formam a organização. 

Essa afirmação é suportada também por meio da Visão Baseada em 

Recursos (VBR), que define que a vantagem competitiva sustentável encontra uma 

forte fonte nos recursos intangíveis e competências da própria empresa 
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(WERNERFELT, 1984; PETERAF,1993; BARNEY, 1991; MASCARENHAS, 2011). 

Mas, para que estes recursos intangíveis possam ser considerados fontes de 

vantagem competitiva sustentável precisam ser valiosos, raros, imperfeitamente 

imitáveis e a organização precisa estar apta a aproveitá-los da melhor maneira 

(BECKER; HUSELID, 2006; MASCARENHAS, 2011). 

A VBR vem reforçar o papel extremamente importante que o RH passou a 

desempenhar nesta criação de valor, pois, ao gerenciarem, em conjunto com os 

líderes da empresa, as pessoas que possuem competências identificadas como 

essenciais à consecução da estratégia, alinhando estas competências aos 

processos estratégicos, estão de fato impactando o desempenho da organização 

(BECKER; HUSELID, 2006). Além disso, fornece ainda uma visão das fontes 

potenciais das vantagens competitivas que são geradas por intermédio do 

investimento nas pessoas (HUSELID; BARNES, 2003). 

Quando os gestores da organização preocupam-se em fazer gestão 

estratégica, estão demonstrando a importância que é dada à estratégia corporativa. 

Essa estratégia não funciona ou é criada sozinha; demanda o envolvimento e o 

comprometimento das pessoas para alcançar o sucesso pretendido (JOHNSON et 

al., 2011). 
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Figura 1 - Decisões estratégicas 
Fonte: Johnson et al., 2011 

 

Segundo estes autores, o grande desafio da gestão estratégia vai muito além 

de administrar as rotinas e problemas diários. Os gestores precisam ter uma visão 

sistêmica e estar atentos a fatores oriundos das situações inesperadas, os quais 

trazem maior complexidade às decisões que podem impactar na consecução bem 

sucedida das estratégias delineadas pela organização. 
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2.2 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

 

Durante anos, o departamento de Recursos Humanos (RH) esteve focado no 

suporte burocrático dos processos relacionados às pessoas, sendo considerado 

somente um centro de custos, o que naquele momento poderia ser considerado 

como uma máxima verdadeira (BECKER; HUSELID, 1999).  

Cada área dentro do RH trabalhava isoladamente, com foco somente na 

capacitação técnica dos empregados e nos conhecimentos necessários para o 

desempenho de uma determinada função (SCHULER; JACKSON, 2014). O RH 

exercia apenas um papel administrativo e transacional, sendo considerado como 

uma função de staff (BEATTY; HUSELID; SCHNEIER, 2003; BECKER; HUSELID; 

ULRICH, 2016). 

Contudo, ao final da década de 1970, cientistas e profissionais de RH 

começaram a se questionar de que forma a gestão de pessoas poderia contribuir 

efetivamente para o desempenho das organizações (JACKSON; SCHULER; JIANG, 

2014).  

As empresas, pressionadas pelas mudanças constantes, vêm forçado seu RH 

a ampliar o foco, elevando-o de mero executor das funções mais básicas e 

burocráticas a participante ativo nas decisões mais estratégicas, com o propósito de 

criar valor e conquistar vantagem competitiva sustentável, demonstrando as 

mudanças pelas quais o RH vem passando ao longo dos últimos anos.  

Importante ressaltar que é muito simples visualizar o RH como um centro de 

custos, mas muito difícil vê-lo como fonte de criação de valor. Porém, o RH tem um 

papel muito importante quando se fala em implantação da estratégia (BECKER; 

HUSELID; ULRICH, 2001). 
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As políticas de gestão de pessoas, quando bem elaboradas, fazem com que 

os sistemas de RH explorem a sinergia entre si, impactando diretamente a 

implementação da estratégia da empresa, sendo grande fonte de vantagem 

competitiva sustentável (HUSELID, 1995). 

Ulrich et al. (2013), afirmavam que a evolução do RH vem acontecendo por 

meio de ondas. Os autores afirmam que o RH precisa desempenhar o papel de 

facilitador tanto na criação quanto na implantação da estratégia da empresa, 

elaborando ações que alinhem suas práticas e o comportamento dos líderes a essa 

estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - A evolução do RH em ondas 
Fonte: Adaptado de Ulrich et al. (2013) 

 

Na onda 1, tem-se um RH burocrático com foco somente no trabalho 

administrativo e transacional; já na onda 2, o RH estava focado em novas práticas 

nas áreas de remuneração, aprendizado e comunicação; na onda 3, o RH 

concentrou-se na preocupação de ligar as suas práticas ao sucesso da empresa e 

seus objetivos estratégicos. Havia a preocupação em avaliar melhor os talentos e as 
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lideranças de forma a atingir os objetivos estratégicos, convertendo a estratégia da 

empresa em prioridade para o RH; agora, já na onda 4, o RH passa a trabalhar de 

fora para dentro, ou seja, passa a ser relevante perceber o que está acontecendo 

fora da empresa, a fim de entregar diversos resultados de acordo com a estratégia 

estabelecida.  

Para que o RH possa navegar nestas ondas e, principalmente na grande 

mudança que promete a onda 4, deve conhecer e dominar seis paradoxos. São 

assim chamados porque, mesmo sendo contraditórios à primeira vista, levando-nos 

a pensar que o RH precisa atuar em um ou outro, a verdade é que é necessário 

entregar ambos os resultados (ULRICH et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Seis paradoxos que o RH enfrenta 

Fonte: Ulrich et al. (2013) 
 

Esses paradoxos seriam responsáveis pela verdadeira evolução dos recursos 

humanos: (1) fora e dentro - transformar as expectativas e tendências externas em 

práticas internas do RH; (2) empresas e pessoas - as pessoas que trabalham no RH 

precisam não só gostar de pessoas, mas conhecer profundamente o negócio; (3) 
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organização e indivíduo - o segredo está em administrar os talentos individuais e a 

equipe; as competências individuais e a cultura da empresa, uma vez que ao mesmo 

tempo em que as pessoas são moldadas pela cultura da organização, também a 

moldam; (4) processo e evento - para que o RH seja sustentável é necessário não 

se deixar confundir com as diversas panaceias e é fundamental uma visão de longo 

prazo; suas soluções precisam estar integradas e é importante que a evolução seja 

constante; (5) futuro e passado - é necessário equilibrar o passado e futuro, a fim de 

aprender com os acontecimentos decorridos e adaptar-se aos cenários futuros e (6) 

estratégico e administrativo - é indispensável continuar executando com perfeição as 

atividades administrativas do RH, sem perder o foco nas atividades estratégicas. 

Os primeiros estudiosos deste tema já diziam que as empresas que de fato 

são eficazes desenvolvem seus sistemas de RH com foco na implementação das 

estratégias de negócio da empresa (JACKSON et al., 2014).  

Nesta mesma linha, Schuler e Jackson (2014) defendem que o objetivo da 

gestão estratégica de pessoas é gerenciar as pessoas com foco no sucesso da 

implementação da estratégia. Por este motivo, as práticas de gestão estratégica 

devem ser escolhidas com o propósito de facilitar este processo.  

A real contribuição do RH, no que diz respeito a cooperar para que a 

organização obtenha vantagem competitiva, acontece quando se consegue alinhar a 

sua estrutura às capacidades estratégicas e aos processos de implantação das 

estratégias (BECKER; HUSELID, 2006). 

A utilização do termo GEP realmente traduz a crença de que efetivamente a 

gestão de pessoas contribui para o sucesso do negócio e, mesmo que o significado 

sobre esse termo venha variando ao longo do tempo, dentro de culturas 

diferenciadas, fato é que, quando as atividades da gestão de pessoas estão 
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integradas e ligadas ao contexto geral da organização, o benefício de um melhor 

desempenho da empresa aparece (JACKSON et al., 2014). 

É necessário que a área de gestão de pessoas organize-se de tal forma que 

esteja ligada intrinsecamente ao planejamento estratégico da organização, seus 

objetivos, indicadores e metas. Até porque esse conjunto gera desdobramentos e 

ajustes nas práticas na área de recursos humanos (MASCARENHAS, 2011). 

Assim sendo, o RH transforma-se em parceiro estratégico quando está apto a 

agregar valor à empresa e a se ajustar às novas necessidades advindas das 

mudanças de estratégia; quando está alinhado à estratégia corporativa e é capaz de 

mensurar e apreciar o desempenho das pessoas com foco mais amplo no negócio. 

Atuar de modo estratégico também é uma forma do RH demonstrar sua importância 

como parceiro crucial na diferenciação dentro do ambiente competitivo (BECKER et 

al., 2009). 

Segundo estes mesmo autores, a dificuldade dos executivos em compreender 

a real importância estratégica das pessoas para o sucesso da organização baseia-

se na dificuldade ainda encontrada para medir objetivamente esse impacto. 

Por isso, “[...] atualmente o maior desafio para os profissionais de RH é ajudar 

suas respectivas organizações a terem sucesso” (ULRICH; ALLEN; BROCKBANK; 

YOUNGER; NYMAN, 2011, p.17). 

Os profissionais de RH, que antes exerciam somente atividades tradicionais, 

tais como escrever políticas que estivessem de acordo com os planos de negócios e 

avaliar as atitudes dos empregados mediante a implantação dessas políticas, dentre 

outras coisas, passaram a exercer um novo papel. 
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Os profissionais de RH se tornaram mais atuantes no processo de 
planejamento dos negócios; as políticas formais ficaram suscetíveis 
à interpretação dos gestores, uma vez que eles se esforçam para 
responder a determinadas situações que mudam rapidamente; e 
empregados muito talentosos passaram a negociar seus contratos 
de forma personalizada (JACKSON et al., 2014, p.4).   

 

Na verdade, “somente quando os empregados estão aptos a contribuir para 

os objetivos estratégicos da empresa, eles possuem valor estratégico” (BECKER; 

HUSELID, 2006, p. 904). 

Porém, esse valor estratégico não diz respeito somente a um conjunto de 

competências ou ao engajamento das pessoas; não é somente um conjunto de 

práticas que capacitam as pessoas de acordo com o que é necessário. Trata-se de 

promover, por meio da GEP, comportamentos em relação à performance que 

possam ajudar a implementar as estratégias definidas pela organização (BECKER; 

HUSELID, 2016). 

Essa integração entre estratégia e gestão de pessoas, segundo Guest (1987), 

possui quatro componentes: (1) os recursos humanos precisam integrar o processo 

de construção das estratégias; (2) é importante que as politicas de RH sejam 

coerentes com as demais políticas da empresa e com elas mesmas. Essas políticas 

precisam ser complementares e ajudar no alcance dos objetivos estratégicos; (3) os 

gerentes de linha precisam reconhecer a importância da gestão de pessoas, assumir 

suas responsabilidades perante essas práticas e engajar-se para contribuir com o 

sucesso da empresa; e (4) é preciso que os empregados estejam integrados e 

alinhados aos negócios da empresa. 

Segundo esse autor, uma empresa que tenha esses componentes 

estruturados, está mais propensa a ter sucesso na implantação da sua estratégia.  
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  O Quadro 1 apresenta um resumo das principais contribuições em 

relação ao referencial teórico de gestão estratégica de pessoas. 

 

Quadro 1- Síntese das principais contribuições em relação à gestão estratégica de pessoas 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Falaremos, em seguida, sobre o Imaginário Organizacional, que trata, dentre 

outras coisas, da identificação e da percepção dos indivíduos em relação à sua 

organização.  
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2.3 IMAGINÁRIO ORGANIZACIONAL 

 

Para Morgan (2006), a organização tem sua base estabelecida sobre o que 

ele chama de “sistemas de significados compartilhados” (2006, p.169). Ainda 

segundo esse autor, que se utiliza de metáforas para representar diferentes tipos de 

organização, a metáfora da cultura, que nada mais é do que a “influência da cultura 

nos comportamentos no local de trabalho” (2006, p. 136), indica uma forma diferente 

de compor as atividades da empresa de uma maneira organizada: “influenciando as 

ideologias, valores, crenças, linguagem, normas e outras práticas sociais que em 

última análise determinam e orientam a ação organizada” (MORGAN, 2006, p. 169). 

As organizações são uma representação social; suas relações com o 
ambiente também são socialmente construídas. As pessoas que trazem as 
organizações à vida escolhem e estruturam relações internas e externas por 
meio de uma série de decisões interpretativas que são extensões da cultura 
corporativa. Isto tem profundas implicações sobre como entendemos as 
relações organizações-ambiente e a administração estratégica, porque ao 
enfatizar a inter-relação fundamental entre estes fenômenos, reconhecemos 
que nossos ambientes são extensões de nós mesmos. (MORGAN, 2006, p. 
171). 

 

Os indivíduos tomam como sua principal referência sua relação com o 

trabalho e, as empresas muitas vezes também assumem esse papel de forma 

voluntária, fornecendo identidade a esses indivíduos, de forma individual, como 

também socialmente (FREITAS, 2002). Para essa autora, as “empresas modernas 

se utilizam também do discurso de serem uma comunidade ou uma grande família” 

(2002, p. 36). Essa identificação das pessoas com essas organizações vai muito 

além de sua maestria profissional, chegando aos seus comportamentos, atitudes e 

relações. 

Freitas (2002) afirma que a ligação dos indivíduos com as organizações se 

dá, além dos laços materiais, por meio de laços psicológicos, afetivos e imaginários. 
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Segundo a mesma autora, 

As grandes e modernas empresas, porém não exclusivamente elas, 
exercem um enorme poder de atração sobre os indivíduos e as 
fontes de motivação e prazer, que eles ali encontram, podem ser 
reatualização de desejos, fantasmas e temores infantis, que 
ganham relevo num outro cenário (2002, p. 8). 
 
 

Chamamos de imaginário a “capacidade de o indivíduo ou de o grupo ou de a 

sociedade se vir, se pensar, se querer de forma diferente daquela em que se 

encontra” (FREITAS, 2002, p. 13).  

As empresas “sempre consideraram a vida psíquica e o imaginário dos 

sujeitos, na medida em que sempre lhes propuseram uma representação de si 

próprios” (ENRIQUEZ, 2002, p. 75). 

 Quando Morgan (2006) utiliza-se da metáfora das organizações como Prisões 

Psíquicas, ele reforça, dentre outras coisas, que o ser humano pode tornar-se 

prisioneiro de seus pensamentos e padrões, e principalmente que isso pode ganhar 

uma grande força quando a organização a que estas pessoas pertencem possui um 

significado inconsciente que acaba permeando a todos, dificultando a aceitação e a 

implantação de mudanças. 

Considerando que a construção de estratégia é um processo de 
representação que produz um grande elemento do futuro com que a 
organização vai ter que lidar, é possível superar a falsa impressão de que 
as organizações estão adaptando-se e reagindo a um mundo que não é 
criado por elas. Isto pode ajudar a fortalecer as organizações para 
assumirem responsabilidade pelo futuro de maneira ativa e ajudá-las a 
perceber que elas mesmas muitas vezes criam as limitações, barreiras e 
situações que lhes causam problemas (MORGAN, 2006, p. 172). 

 

 Na verdade, o papel que tem sido exercido pelas organizações modernas tem 

se tornado cada vez mais relevante, uma vez que observamos o enfraquecimento de 

referências, até então fortes, tais como as religiosas e culturais. Esse movimento faz 

com que os indivíduos tenham uma postura mais aberta a receber outros estímulos, 

principalmente se estes vierem de líderes que lhes proporcionem um sentido que já 
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não mais enxergam ou que tenha se partido, abrindo um novo caminho, que 

novamente faça sentido (FREITAS, 2000). 
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3   METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa é caracterizada como descritiva. 

As pesquisas descritivas têm como propósito caracterizar algum fenômeno ou 

população e estabelecer a relação entre variáveis, por meio de técnicas 

padronizadas de coleta de dados. O objetivo desse tipo de pesquisa é proporcionar 

novas perspectivas a assuntos já conhecidos (GIL, 2008). 

Para Vergara (2014, p. 42) a pesquisa descritiva “não tem compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação”. 

 

3.2 ABORDAGEM 

 

Esta pesquisa adotou a abordagem qualitativa.  

Para Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é uma forma de ajudar os 

indivíduos tanto na exploração quanto na compreensão do significado de 

determinado problema, seja ele humano ou social.   

Segundo Yin (2016), a pesquisa qualitativa é um campo amplo de 

investigação que permite estudos profundos sobre os mais diferentes temas. É um 

tipo de pesquisa que pode contribuir para a descoberta de novos conceitos que 

auxiliam na explicação do comportamento humano. Além disso, consegue captar a 

perspectiva dos participantes do estudo e é norteada pelo desejo de explicar 

determinados acontecimentos. 

A pesquisa qualitativa precisa ser realizada de forma a estar acessível a 

qualquer pessoa, garantindo sua confiabilidade e credibilidade, além de ser baseada 
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em um grupo de evidências. É importante que o pesquisador saiba escutar a fim de 

identificar descobertas presentes nas entrelinhas (YIN, 2016). 

 

3.3 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

  

A estratégia escolhida para este trabalho foi o estudo de caso único na 

Nasajon Sistemas, principalmente por ter sido escolhida, por 7 anos, como uma das 

melhores empresas para se trabalhar pelo Great Place to Work, o que pressupõe a 

existência de práticas inovadoras e alinhadas em relação à gestão de pessoas. 

A seleção do caso único deve estar relacionada com o tema de estudo de 

interesse do pesquisador. O caso único pode ser utilizado para demonstrar se as 

proposições são acertadas ou até mesmo para captar uma situação comum, do dia 

a dia, recolhendo informações que possam explicar os processos sociais 

relacionados a determinado interesse teórico (YIN, 2015). 

Já para Eisenhardt e Graebner (2007), estudos de caso único normalmente 

fazem uso de oportunidades para investigar determinado fenômeno, sob 

circunstâncias raras ou extremas, descrevendo os fenômenos de uma maneira muito 

rica.  

Segundo as autoras,  

surpreendentemente, casos únicos permitem a criação de mais teorias 
complicadas do que os casos múltiplos, porque as pesquisas de caso único 
adaptam-se perfeitamente à teoria proposta devido à grande quantidade de 
detalhes de um caso particular (2007, p. 30). 

 

O seu objetivo é estudar, de uma forma mais profunda, uma determinada 

unidade, principalmente quando se procura responder como determinados 

fenômenos ocorrem (GODOY, 1995). 
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 De acordo com Eisenhardt (1989, p. 534), o estudo de caso “é uma estratégia 

de pesquisa que visa entender qual é a dinâmica do tempo presente dentro de uma 

configuração única”, podendo combinar uma gama de diferentes meios de coleta, 

tais como documentos, entrevistas, questionários e observação. 

 

3.4 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram selecionados por meio do critério de 

intencionalidade e acessibilidade, buscando-se a participação de pessoas que 

ocupassem cargos diversos e trabalhassem em áreas diferentes. 

De acordo com Eisenhardt (1989), o estudo de caso envolve diversos níveis 

de análise e um arranjo entre diversos métodos para coleta das evidências. Neste 

estudo, a coleta se deu por meio de: 1) questionário de frases evocadoras enviado a 

171 empregados e respondido por 28 deles; 2) entrevistas realizadas com 11 

pessoas, sendo 9 gestores e 2 analistas; e 3) análise de documentos e registros 

internos. 

 

3.4.1 Frases Evocadoras 

 

Esse tipo de questionário é um instrumento da psicologia, que utiliza a técnica 

projetiva a fim de captar o inconsciente dos respondentes. Foram construídas frases 

evocadoras (incompletas), a partir do referencial teórico desta pesquisa e dos 

trabalhos de Pitrowsky (2011) e Silva (2013), com o propósito de estimular os 

respondentes a realmente expressarem seus sentimentos e percepções acerca das 

práticas da empresa em gestão de pessoas (Apêndice A). 
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A utilização de técnicas projetivas permite perceber características da 

personalidade de indivíduos. Essa técnica confronta o indivíduo com algumas 

situações determinadas a fim de investigar seu comportamento e sua percepção 

acerca destas situações (LÉVEILLÉE; LEFEBVRE; BOSSÉ; MÉTHOT; JOURDAN-

IONESCU, 2008). 

O questionário foi composto por 33 perguntas. As frases foram divididas em 

três grandes blocos: estratégia, pessoas e liderança e equipe, porém os 

entrevistados não sabiam desta divisão, uma vez que as frases estavam dispostas 

em sequência, sem qualquer identificação. Foi elaborado no Google Forms e 

enviado, por e-mail, individualmente, a 171 empregados, com a garantia de sigilo 

quanto à sua identificação. Para esta escolha, foi considerado o total de 

empregados, excluídos aqueles que estavam de férias e os que haviam participado 

das entrevistas. Foram obtidos 28 questionários respondidos. 

Pretendeu-se analisar a percepção das pessoas sobre a prática da empresa 

em relação à estratégia, gestão de pessoas e liderança e equipe (o que realmente 

acontece no dia a dia), para que, posteriormente, pudesse ser feita uma análise em 

conjunto com a teoria previamente levantada e o discurso formal - presente na fala 

dos entrevistados e na análise dos documentos e registros.  

 

3.4.2 Entrevistas 

 

As entrevistas são fontes fundamentais de evidência em se tratando de 

estudo de caso, uma vez que os entrevistados podem fornecer diferentes visões 

sobre o tema pesquisado, que sejam importantes na análise do conteúdo (YIN, 

2015). 
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Segundo Yin,  

Os entrevistados bem informados podem proporcionar insights 
importantes sobre esses assuntos ou ações. Eles também podem 
fornecer atalhos para a história prévia dessas situações, ajudando-o 
a identificar outras fontes relevantes de evidência (YIN, 2015, p. 
117). 
 

O roteiro foi elaborado em conformidade com o referencial teórico desta 

pesquisa, com cinco perguntas gerais. Porém, ao longo de cada entrevista foram 

feitas outras perguntas como desdobramento para o aprofundamento necessário 

(Apêndice B). 

As entrevistas em profundidade foram conduzidas pela pesquisadora com os 

sujeitos selecionados intencionalmente - o presidente, 3 diretores, 4 gerentes, 1 

supervisor e 2 analistas - e baseadas em um roteiro semiestruturado, gravadas e 

posteriormente transcritas e analisadas pelo software NVivo 11 Pro. 

     

3.4.3 Documentos e Registros Internos 

 

Esta pesquisa foi feita tanto nos registros internos da empresa, quanto em 

documentos públicos. Os registros internos analisados foram: 1) Organograma; 2) 

Manual do Colaborador 3) Política de Utilização de Recursos Computacionais; 4) 

Objetivos e Resultados do Planejamento Estratégico; 5) Resultados da Pesquisa de 

Clima; 6) Descrição de cargo, constante do Plano de Cargos e Salários; 7) 

Formulário de Avaliação de treinamento; e 8) EXTRANET: rede interna de 

comunicação. Já os documentos públicos analisados foram: 1) Revista Você S/A, 

das melhores empresas para trabalhar, de 2015; 2) Formulários para a inscrição e 

participação na escolha das Melhores Empresas para se Trabalhar, aplicados pelo 

Great Place to Work, de 2015 e 2016; 3) Site da Empresa; e 4) Citações na internet 

sobre a empresa. 
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Yin (2015) assevera que a análise documental é muito útil e importante 

quando, por meio dos documentos encontrados, é possível ratificar evidências 

descobertas em outras fontes de coleta.  

 

3.5 TRATAMENTO DAS EVIDÊNCIAS 

 

Essa pesquisa utilizou o método de triangulação das informações obtidas por 

meio das várias fontes de evidências. 

A triangulação de dados obtida por meio da utilização de diversos métodos de 

coleta proporciona uma forte evidência dos construtos e hipóteses em estudo 

(EISENHARDT, 1989). 

Segundo Yin (2015), a triangulação dos dados coletados em múltiplas fontes 

tem como propósito validar a mesma descoberta e desenvolver linhas de 

investigação que convirjam. Qualquer descoberta ou conclusão de um estudo de 

caso será mais precisa e persuasiva se for fundamentada em diversas fontes de 

informação. 

As entrevistas foram categorizadas e codificadas com o auxilio do software 

NVIVO. O conteúdo das entrevistas foi analisado por meio da técnica de análise de 

conteúdo que designa  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando, a obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 1977, p.42) 

 

Já a utilização do questionário com as frases evocadoras teve como 

justificativa a importância de captar os sentimentos, as motivações e as percepções 

dos sujeitos, que, por algum motivo, não tenham sido percebidos ou relatados nas 
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entrevistas, agregando mais um meio de coleta na triangulação das evidências. Sua 

análise foi feita com base na teoria prévia desta pesquisa, buscando pontos 

similares e discrepantes, a fim de verificar a existência ou não do alinhamento. 

Foram também geradas nuvens de palavras, com auxílio do software Wordle, 

e analisados os registros internos e documentos públicos, já citados.  

 

3.6 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Uma vez que a pesquisa foi feita em uma única organização, as conclusões 

deste trabalho não devem ser generalizadas a outras empresas, mesmo que 

pertencentes ao mesmo setor produtivo. 

Em relação às entrevistas, pode ter acontecido da pesquisadora ter induzido a 

determinada condução nas respostas, de forma involuntária, podendo levar à perda 

de informações relevantes. Além disso, houve pouco tempo para a realização das 

entrevistas, em função da agenda dos entrevistados. 

Considerando o questionário com as frases evocadoras, o percentual de 

respostas foi baixo e ainda pode ter havido falta de sinceridade dos respondentes.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CASO ESTUDADO 

 

A título de contextualização do mercado no qual a empresa estudada está 

inserida, em 2015, o setor de Tecnologia da Informação movimentou, no Brasil 

(incluindo hardware, software e serviços), cerca de 60 bilhões de dólares, o que 

representa 3,3% do PIB e 2,7% dos investimentos totais em TI ao redor do mundo 

(ABES, 2017).  

Havia uma previsão de que em 2016 o investimento em hardware, software e 

serviços de TI no Brasil aumentasse 3% ante um crescimento mundial esperado de 

2,4%. Além disso, o Brasil está em primeiro lugar na América Latina em relação ao 

investimento no setor de tecnologia da informação (ISTOÉDINHEIRO, 2016). 

A empresa pesquisada neste estudo foi a Nasajon, empresa brasileira, do tipo 

familiar. Foi fundada por Henrique Nasajon e seus filhos Claudio e Eduardo Nasajon, 

em 1982. Começaram desenvolvendo software sob encomenda, principalmente para 

os clientes que compravam da Dismac. Esse tipo de negócio durou por alguns anos 

até que os fundadores começaram a perceber que ter um produto pronto para 

mostrar ao cliente, seria mais atrativo. Iniciaram então, nas áreas de contabilidade, 

folha de pagamentos, escrita fiscal, criando um sistema que fizesse a escrituração 

de ICMS. Com isso, o sistema foi crescendo e a Nasajon foi se especializando nas 

áreas contábil, administrativa, gestão de faturamento, controle de estoque e contas a 

pagar e a receber.  

A Nasajon atua em nível nacional, como desenvolvedora de software de 

gestão integrada, com foco no desenvolvimento de empresas. Compõem seu quadro 
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223 empregados, sendo 21 executivos. A presidência da empresa fica a cargo de 

Eduardo Nasajon, enquanto Claudio Nasajon assumiu a presidência do conselho. 

Lançado em 2015, o software Integratto ERP, responde por 70% do 

faturamento de novas ativações e pela maior participação nas vendas. A perspectiva 

era faturar R$ 5 milhões em 2016, somente com os novos produtos. 

Foi considerada como uma das melhores empresas para se trabalhar por 7 

vezes. Mais recentemente, em 2015, esteve no ranking da Great Place to Work, 

entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil e entre as 40 melhores 

para se trabalhar no Rio de Janeiro. Já em 2016 foi classificada entre as 40 

melhores empresas para se trabalhar no Rio de Janeiro. Está também entre as 200 

empresas que mais crescem no país. 

A Nasajon investe em tecnologia e atendimento, a fim de manter-se alinhada 

à missão de fornecer soluções de confiança, o que lhes proporcionou, na pesquisa 

de satisfação feita em 2015, um índice de aprovação de 98,9% junto aos clientes. 

A Empresa busca para seus quadros o que eles chamam de Boa Gente boa. 

São aquelas pessoas que são competentes no que fazem e sensíveis ao que está à 

sua volta. Que queiram “vestir a camisa” da Nasajon e estejam alinhadas aos seus 

valores, além de serem éticas e confiáveis. 

Há grande preocupação da empresa com a questão ergonômica. Sempre que 

um novo empregado começa a trabalhar, ele recebe a visita de uma fisioterapeuta 

que ajusta todos os equipamentos e dá instruções sobre as posições mais 

adequadas de trabalho, a fim de evitar futuras lesões ou doenças. 

Realizam avaliação de desempenho semestralmente, por meio de um 

sistema. Cada cargo possui seus critérios específicos, os quais podem ser 

consultados na EXTRANET e, neste momento, porém não só neste, os gestores dão 
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feedback às suas equipes. As equipes também avaliam seus gestores, pela 

EXTRANET, anualmente, sem se identificarem. 

São adeptos da política de portas abertas. O empregado tem livre acesso não 

só ao seu gestor direto, mas também ao presidente e aos demais diretores.  

Possuem um programa de bônus anual, que premia todos os empregados, 

motivando-os a buscar a melhoria contínua, contribuindo assim para o crescimento 

da empresa. Os critérios para este pagamento são estipulados pela diretoria da 

Nasajon em conjunto com uma comissão de empregados. 

Em 2013 foi criado o “Top Nasajon”. Nele, 20% dos colaboradores melhor 

avaliados recebem uma maior atenção ao longo do ano, incluindo treinamentos, 

palestras e etc. Dentre esses empregados, cada gerente indica duas pessoas da 

sua equipe que estejam entre os TOP. Esses nomes são levados à diretoria, que 

escolhe cinco e, então, os próprios colegas votam para escolher o Profissional do 

Ano.    

O Plano de Cargos e Salários conta com uma pesquisa salarial realizada todo 

ano pelo sindicato patronal do setor e, se for o caso, pode até ser comprada uma 

pesquisa da Catho. O plano é coerente com as responsabilidades de cada cargo e 

os benefícios - plano de saúde, ticket refeição e bolsa auxílio - são iguais para todos. 

O Planejamento Estratégico é elaborado pelo presidente, diretores e 

gerentes, com vigência de 5 anos, e conta com revisões anuais. São estabelecidas 

metas, definidos quais projetos são prioritários e quais são os resultados esperados. 

Todo mês são feitas reuniões e nelas, os gestores apresentam os resultados e 

discutem com suas equipes quais as ações necessárias para a melhoria, caso a 

meta não tenha sido atingida.   
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A Empresa possui um espaço zen, que pode ser utilizado por qualquer 

empregado para relaxamento, além de convênios com manicure, shiatsu e aulas de 

pilates. 

Em 2016 foi lançado pelo RH o projeto “Eu confio. Eu indico”. As vagas 

abertas são divulgadas internamente, a fim de que os próprios empregados 

indiquem amigos que se enquadrem no perfil. Caso a indicação seja contratada pela 

empresa, o empregado ganha um brinde.  

Em relação aos registros internos, a Empresa não possui uma grande 

quantidade de documentos formais. Porém, os que possui são bem objetivos e 

práticos em estabelecer as políticas, regras e normais gerais. 

 Os registros internos analisados foram: 

- Organograma: a empresa possui uma estrutura bastante enxuta. A parte 

executiva é composta pelo conselho, pela presidência, quatro diretorias - 

Relacionamento, Comercial, TI e Financeira -, seis gerências, nove supervisões e 

uma liderança de célula.  

- Manual do Colaborador: este documento é recebido por todos os 

empregados quando ingressam na Empresa. Nele estão estabelecidos a Missão, a 

Visão, a Estratégia e os Valores: (1) Missão: “Fornecer sistemas de gestão 

confiáveis, fáceis de usar e com atendimento de excelência para melhorar o 

desempenho de empresas de pequeno e médio porte”; (2) Visão: “Até 2020 ser o 

fornecedor de ERP preferido (ser preferido é ganhar, no mínimo, 80% das 

concorrências das quais participamos) por empresas com faturamento entre 10 e 60 

milhões de reais dos setores onde somos especialistas”; (3) Estratégia: 

“Ampliaremos as funcionalidades do Integratto para melhor atender ao setor contábil 

e nos posicionaremos como concorrentes diretos dos 3 maiores fornecedores de 
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ERP. Nosso grande diferencial em relação à concorrência será entregar tudo o que 

prometemos e com atendimento que encante o cliente em todo e qualquer contato”; 

e (4) Valores: “Conduta lícita e ética; Boa Gente boa; Foco em resultados; Zelo pela 

qualidade; e Atendimento de excelência”.  

- Política de Utilização de Recursos Computacionais: este documento 

estabelece a norma de utilização dos serviços e recursos computacionais da 

empresa;  

- Objetivos e Resultados do Planejamento Estratégico: o Planejamento 

Estratégico é feito para o período de 5 anos e é revisto anualmente. Essa revisão 

anual é divulgada pelos presidentes do conselho e da empresa, que vão a cada 

departamento, no início do ano. Os resultados das metas são divulgados 

mensalmente a todos os empregados, na rede interna de comunicação da empresa, 

a EXTRANET;  

- Resultados da Pesquisa de Clima: os resultados são divulgados por meio de 

apresentação, que é dividida em duas partes: uma delas voltada aos líderes e a 

outra para conhecimento de todos os empregados. O índice de satisfação dos 

empregados na última pesquisa (2015) foi de 90,2%. O maior item de satisfação foi 

o relacionamento com os colegas (98%), seguido dos canais de comunicação 

corporativa (97%), imagem da marca Nasajon (96%) e ética na Nasajon (95%);  

- Descrição de cargo, constante do Plano de Cargos e Salários: nela estão a 

descrição sumária dos cargos, principais atribuições, requisitos da função, nível de 

exigência e os critérios para promoção, de forma bem clara;  

- Formulário de Avaliação de treinamento: formulário preenchido pelo 

empregado após participação em treinamento; e  
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- EXTRANET: principal canal de comunicação interna da empresa. A maioria 

das informações está disponível neste canal. Além isso, por intermédio dessa 

ferramenta é possível gerenciar o ponto, fazer o follow-up de vendas, utilizar o chat, 

dentre outras funcionalidades.   

Já os documentos públicos analisados foram: (1) Site da empresa; (2) Revista 

Você S/A, das melhores empresas para trabalhar, de 2015; (3) Formulários para a 

inscrição e participação aplicado pelo Great Place to Work (GPTW), de 2015 e 2016: 

neste questionário a Empresa precisa responder algumas perguntas sobre seu 

modus operandi, sobre a forma de seleção dos seus empregados, aquisição de 

conhecimento, dentre outras. O principal, entretanto, é que para que a empresa 

possa se candidatar todos os anos é condição obrigatória que ela tenha 

desenvolvido novas práticas em gestão de pessoas, em relação ao último ano de 

participação; e (4) Citações na internet sobre a Empresa.  

Ao analisarmos a Nasajon à luz dos seis paradoxos (Figura 3, p. 28), 

percebemos que: (1) fora e dentro – a Empresa monitora constantemente o que 

acontece no ambiente no qual está inserida em relação aos negócios. Procura 

práticas inovadoras em relação à gestão de pessoas de forma constante, porém, 

não ficou claro se estas novas práticas são oriundas de estímulos externos ou de 

inovações provenientes da própria equipe de gestão de pessoas; (2) empresas e 

pessoas – percebe-se que o RH está diretamente inserido nas decisões estratégicas 

da organização, além de continuar exercendo o seu papel de gestor e 

desenvolvedor de pessoas; (3) organização e indivíduo – a Empresa preocupa-se 

com o crescimento individual, ao mesmo tempo em que reforça a importância das 

competências das equipes. Além disso, busca moldar os talentos à cultura da 

organização, que é extremante forte, gerando um ciclo virtuoso que impacta de 
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forma positiva o sucesso contínuo da Nasajon. Os indivíduos que não se encaixam 

nos valores e na cultura são de certa forma, expulsos pelo próprio ambiente. Porém, 

o reconhecimento proporcionado pela Empresa não é visto como suficiente para 

alguns respondentes das frases evocadoras; (4) processo e evento – o RH, como 

participante ativo dos negócios, ao mesmo tempo em que precisa estar atento a 

tantas novidades que se apresentam no dia a dia, também se preocupa em planejar 

a longo prazo e tem a visão de que cada uma das políticas ou práticas a serem 

trazidas à organização precisam estar alinhadas aos objetivos estratégicos; (5) 

futuro e passado – acontecimentos tanto negativos quanto positivos são utilizados 

como exemplos na busca da melhoria continua e aprimoramento da Empresa e das 

pessoas; e (6) estratégico e administrativo – o RH exerce esse papel duplo, atuando 

nas atividades administrativas pelas quais é responsável, porém sempre com foco 

nas atividades estratégicas. 

Essa análise é reforçada quando vemos, por intermédio dos quatro 

componentes elencados por Guest (1987), que (1) o RH da Nasajon realmente 

integra, do início ao fim, a construção das estratégias; (2) as políticas divulgadas 

pela Empresa estão focadas e aderentes aos seus objetivos estratégicos e, 

alinhadas entre si; (3) os gestores demonstram preocupação constante com a 

formação dos membros de sua equipe, reconhecem a importância da gestão de 

pessoas e percebem suas responsabilidades perante, não só às suas equipes, como 

também em relação à Nasajon como um todo; e (4) os empregados conhecem os 

objetivos da Empresa e percebem sua importância individual no impacto do todo.  
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4.2 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS COLETADAS POR MEIO DAS FRASES 

EVOCADORAS 

 

As frases foram divididas em três grandes blocos: estratégia, pessoas e 

liderança e equipe, porém os entrevistados não sabiam desta divisão. As frases 

estavam dispostas em sequência, sem qualquer identificação.  

Os respondentes estão classificados conforme abaixo: 

- Quanto ao gênero: 

 

- Quanto aos setores: 

 



51 

 

- Quanto ao tempo de empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA 

O objetivo das frases de 1 a 5 era entender qual era a percepção das pessoas 

acerca da estratégia da empresa e se eles se viam como parte dela ou não. 

 

1) Eu vejo a empresa no futuro como ... 

Quadro 2 - Respostas da frase 1 

Q1 referência. 
Q2 referência. 
Q3 uma auxiliadora da sociedade. 
Q4 dominante no mercado de ERP. 
Q5 uma empresa referência no mercado que atua. 
Q6 uma das maiores empresas de TI do RJ. 
Q7 promissora. 
Q8 maior. 
Q9 uma grande empresa na área em que atua. 

Q10 grande contratante de pessoas. 
Q11 médio/grande porte. 
Q12 maior do que hoje. 
Q13 umas das 5 melhores empresas para se trabalhar. 

Q14 
uma forte competidora no mercado de sistemas de gestão empresarial em 
âmbito nacional. 

Q15 
uma empresa que terá seu crescimento baseado no sucesso dos seus clientes 
ao oferecer produtos desenvolvidos com novas tecnologias. 

Q16 uma das maiores. 
Q17 uma empresa de sucesso e em crescimento. 
Q18 grande. 
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Q19 promissora . 
Q20 uma das melhores no seu segmento. 
Q21 uma família. 
Q22 meu crescimento profissional em execução. 
Q23 empregadora. 
Q24 bem sucedida. 
Q25 referência no mercado em Sistema ERP. 
Q26 uma empresa de maior destaque com softwares de ainda mais qualidade. 
Q27 um lugar promissor. 
Q28 uma mega software. 

Fonte: Elaboração própria 

  

2) Eu vejo que a empresa quer chegar ...   

Quadro 3 - Respostas da frase 2 

Q1 longe. 
Q2 longe. 
Q3 a um nível mais alto no reconhecimento, dentre as outras empresas de TI. 
Q4 a ser respeitada como maior fornecedora de ERP no Brasil. 
Q5 a liderança de utilização por parte das empresas de pequeno e médio porte. 
Q6 ao topo, buscando estar entre as melhores em satisfação ao cliente sempre! 
Q7 em novo tipo de clientes. 
Q8 muito longe. 
Q9 a ser fornecedora nas grandes empresas. 

Q10 em um nível superior. 
Q11 10 melhores do Brasil. 
Q12 onde ela nunca imaginou chegar. 
Q13 em um alto patamar. 
Q14 em um patamar que nunca sonhou em obter há alguns anos atrás. 

Q15 
a ser um dos maiores fornecedores de ERP (Sistemas Integrados) para 
pequenas e médias empresas. 

Q16 entre as maiores. 
Q17 há parte de cima desta pirâmide em seu setor. 
Q18 ao topo. 
Q19 em um mercado diferenciado. 
Q20 a ser a melhor empresa em que se pode trabalhar. 
Q21 a ser o fornecedor preferido de ERP nos próximos 5 anos. 
Q22 num mercado novo. 
Q23 no seu melhor. 
Q24 na excelência. 
Q25 em 2020 sendo o fornecedor de ERP preferido nos setores que atuam. 
Q26 ser o fornecedor de ERP preferido dos setores onde somos especialistas. 
Q27 no grupo das melhores empresas de software. 
Q28 a um patamar alto entre as melhores softwares do Brasil. 

Fonte: Elaboração própria 

Os colaboradores percebem claramente o potencial de crescimento da 

empresa dentro do segmento em que ela atua. Acreditam que ela seja diferenciada 
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dentre os concorrentes e é tida como referência no mercado. As respostas 

demonstram uma visão confiante e positiva acerca do futuro da empresa. 

Essas respostas reforçam que os objetivos estratégicos estão claros entre os 

respondentes e sua crença de que a Empresa realmente atingirá os objetivos 

propostos. 

 

3) Meu papel para que a empresa tenha sucesso é ... 

Quadro 4 - Respostas da frase 3 

Q1 ter trabalho em equipe, produtividade e responsabilidade. 

Q2 
colaborar com meus conhecimentos para que o objetivo da organização seja 
alcançado. 

Q3 evoluir o produto e o adequar as necessidades atuais de nossa legislação. 
Q4 trabalhar com amor e empenho. 
Q5 dedicação e inovação nas práticas. 
Q6 importante. 
Q7 ser competente. 
Q8 atingir seus objetivos e inovar. 
Q9 trabalhar com excelência. 

Q10 comprometimento. 
Q11 dar o sangue pela empresa a fim de obter sucesso. 
Q12 continuar fazendo o meu trabalho. 
Q13 entregar, com o máximo de qualidade, código funcional e eficiente. 

Q14 
atuar de maneira responsável e com qualidade, inclusive fornecendo ideias 
que possam colaborar com a missão da empresa. 

Q15 atender bem. 

Q16 
primordial, já que atuo na implementações de seus novos produtos e por isso, 
desempenho um papel fundamental para esta organização. 

Q17 distribuir conhecimento aos clientes. 
Q18 contribuindo na minha função. 
Q19 fazer o melhor do meu trabalho deixando o cliente satisfeito. 
Q20 desempenhar o meu trabalho com qualidade. 
Q21 ajudá-la a ser uma marca de valor. 
Q22 ser boa gente boa. 
Q23 fazer por onde, seguindo os valores e acrescentando. 
Q24 indiferente, no momento. 

Q25 
realizar atendimento de excelência, com foco nos resultados e zelo pela 
qualidade. 

Q26 
automatizar os testes a fim de facilitar o descobrimento de erros no sistema e 
com isso melhorar a qualidade do ERP 

Q27 entender a visão da empresa e estar comprometida para ajudá-la no processo. 
Q28 desenvolver software com qualidade e competitivos. 

Fonte: Elaboração própria 
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 Fica evidente que, a maioria dos respondentes acredita que desempenha 

papéis essenciais para que a empresa atinja seus objetivos e continue crescendo. 

Essas respostas reforçam o comprometimento das pessoas com o alcance dos 

objetivos estipulados. Importante destacar as respostas Q4 e Q11, que demonstram 

o envolvimento afetivo do respondente com a Nasajon. 

Porém, vale ressaltar a resposta Q24, na qual o empregado não percebe que 

sua atuação realmente contribui para a Empresa. 

 

4) O que fortalece meu compromisso com a empresa é ... 

Quadro 5 - Respostas da frase 4 

Q1 a responsabilidade de trabalhar aqui e meus colegas de equipes. 
Q2 o alinhamento de objetivos. 
Q3 o crescimento mútuo. 
Q4 a forma como eles reconhecem tudo que faço. 
Q5 satisfação com o clima. 
Q6 a igualdade nos valores. 
Q7 minha equipe. 
Q8 a forma como trata os empregados. 
Q9 meu senso de responsabilidade. 

Q10 ambiente de trabalho. 
Q11 a lealdade. 
Q12 seriedade. 
Q13 o ambiente amigável entre meus colegas. 
Q14 ver que a empresa tem um objetivo concreto e alcançável. 
Q15 reconhecimento. 
Q16 a estabilidade que ela me proporciona, isso me dá segurança para trabalhar. 
Q17 transparência. 
Q18 confiança. 
Q19 o ambiente de trabalho e as pessoas. 
Q20 a relação de confiança. 
Q21 o carinho com que ela me "trata". 
Q22 o compromisso que a mesma tem comigo. 
Q23 a conexão da equipe e o ambiente de trabalho. 
Q24 o projeto. 
Q25 o novo produto ERP que está em desenvolvimento. 
Q26 meu crescimento profissional e pessoal aliado com o crescimento da empresa. 
Q27 a confiança que a empresa demonstra sobre meu trabalho. 
Q28 excelente ambiente de trabalho. 

Fonte: Elaboração própria 
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 Importante notar que o compromisso com a empresa, expresso pelos 

respondentes, ultrapassa as questões práticas do seu trabalho diário, tendo 

introjetado sentimentos de pertencimento, tais como lealdade, seriedade, confiança 

e carinho. 

 

5) O estabelecimento de metas desafiadoras pelas gerências ... 

Quadro 6 - Respostas da frase 5 

Q1 incentivam o profissional. 

Q2 
são uma forma de incentivar o crescimento profissional de cada um, obtendo 
também um resultado mais rápido. 

Q3 é uma realidade hoje necessária. 
Q4 são a forma de dizer que sou capaz de alcançá-las. 
Q5 faz parte. 
Q6 existe. 
Q7 são exigentes. 
Q8 contribui para minha evolução. 
Q9 me faz vestir a camisa da empresa. 

Q10 são essenciais para que alcancemos a superação. 
Q11 é suficiente para chegar lá!! 
Q12 coerentes. 
Q13 é natural em uma empresa em crescimento. 
Q14 me proporciona aprendizado constante e me mantém focado nas tarefas. 
Q15 ajuda no meu crescimento. 

Q16 
não tem acompanhado a devida recompensa. Ela tem posto metas, porém 
retira certos benefícios que melhoram nosso trabalho do dia a dia. 

Q17 é aceitável. 
Q18 Não respondeu. 
Q19 nos motivam. 
Q20 não faz crescer e nos comprometer cada vez mais com a empresa. 
Q21 são estimulantes. 
Q22 me impulsiona a aprender mais. 
Q23 são necessárias. 
Q24 é comum. 

Q25 
são importantes para o crescimento profissional e o crescimento da própria 
empresa. 

Q26 faz com que eu consiga me superar dia após dia. 
Q27 impactante. 
Q28 são ótimos para nos tornarmos melhores sempre. 

Fonte: Elaboração própria 

Grande parte dos respondentes conhece claramente as metas de suas 

equipes e têm consciência do seu papel para o sucesso do todo. Inclusive enxergam 
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as metas como desafiadoras e exigentes, porém as veem como importantes na 

contribuição para seu próprio crescimento e desenvolvimento. 

Entretanto, para alguns - Q3 e Q23 - é como se a meta fosse necessária 

porque, talvez sem ela, as pessoas não se comprometessem o bastante ou para que 

haja o reforço da meritocracia. Já Q16 demonstrou certa insatisfação argumentando 

que as metas não são acompanhadas pelo aumento da recompensa e que inclusive 

houve algumas perdas de benefícios. 

 A Figura 4 mostra as palavras mais citadas no bloco relativo à Estratégia. As 

palavras “empresa”, “crescimento” e “trabalho” se destacam, o que está totalmente 

alinhado aos elementos imprescindíveis para que as pessoas estejam alinhadas à 

estratégia da empresa.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 - Nuvem de Palavras - Estratégia 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Wordle 
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Essa nuvem reforça a visão dos respondentes sobre a importância do seu 

trabalho e seu crescimento para que a Nasajon possa continuar crescendo também. 

Além disso, a sigla ERP destacada demonstra ainda que esse objetivo da empresa, 

em relação à estratégia de ser concorrente direto dos 3 maiores fornecedores de 

ERP, é também percebida como possível e viável. 

Segundo Ulrich (2017b, p. 2), “estratégia sem organização é uma falsa 

esperança. Uma organização sem estratégia é uma atividade sem sentido”.   

 

PESSOAS 

As frases de 6 até 28 procuraram buscar a percepção das respondentes 

sobre a forma como a empresa lida com sua gestão de pessoas, como eles se 

sentem em relação a isso, além de questões sobre desenvolvimento, autonomia, 

felicidade, motivação, clima e reconhecimento. 

   

6) Trabalho na empresa porque ... 

Quadro 7 - Respostas da frase 6 

Q1 gosto. 
Q2 gosto. 
Q3 gosto. 
Q4 gosto. 
Q5 tem um bom salário, uma boa função e flexibilidade. 

Q6 
porque quero ser reconhecido como um dos destaques na colaboração para a 
empresa atingir o objetivo. 

Q7 a empresa me valoriza como colaborador. 

Q8 
a Nasajon é minha casa, me sinto bem, sou bem tratada e concordo com os 
rumos que a empresa busca. 

Q9 conquistei a oportunidade e a empresa é reconhecida no mercado de trabalho. 
Q10 preciso e o mercado de trabalho está fraco ultimamente. 
Q11 aprendo todos os dias. 
Q12 preciso. 
Q13 eu gosto. 
Q14 existe um ambiente agradável e produtivo no departamento ao qual faço parte. 
Q15 é uma empresa reconhecida no mercado que tem um objetivo de crescimento. 
Q16 sinto-me bem. 
Q17 gosto do que faço, aliado a necessidade e remuneração adequada oferecida. 
Q18 é uma boa empresa. 
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Q19 necessito. 

Q20 
porque a flexibilidade de horário é boa, os benefícios e o ambiente de trabalho 
é ótimo. 

Q21 tenho qualidade de vida. 
Q22 é uma das melhores empresas para trabalhar. 
Q23 espero que possamos crescer juntos. 
Q24 preciso. 

Q25 
acredito no produto ERP em construção, e pelas oportunidades de 
crescimento profissional. 

Q26 
a mesma promove o meu crescimento na área de desenvolvimento de 
software. 

Q27 acredito que meus valores são reconhecidos. 
Q28 adoro o ambiente de trabalho. 

Fonte: Elaboração própria 

 São os mais diversos motivos que levam os respondentes a trabalhar na 

Nasajon, desde o fato da pessoa se sentir em sua própria casa trabalhando na 

empresa, até a visão de que é uma das melhores empresas para se trabalhar ou 

que tanto o ambiente de trabalho quanto a qualidade de vida que a Empresa 

proporciona são fatores importantes.  

Porém, não podemos deixar de ressaltar que algumas das respostas – Q10, 

Q12, Q19, Q24 - demonstram que as pessoas trabalham na empresa somente 

porque precisam ou porque no mercado não há vagas, demonstrando uma provável 

insatisfação com sua situação atual. 

 

7) Me sinto ... trabalhando na empresa. 

Quadro 8 - Respostas da frase 7 

Q1 bem. 
Q2 bem. 
Q3 bem. 
Q4 bem. 
Q5 bem. 
Q6 feliz. 
Q7 feliz. 
Q8 feliz. 
Q9 feliz. 

Q10 muito bem. 
Q11 muito bem. 
Q12 orgulhoso. 
Q13 sempre desafiado. 
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Q14 honrada. 
Q15 alegre. 
Q16 chateado. 
Q17 confortável. 
Q18 em casa. 
Q19 necessário. 
Q20 motivado profissionalmente. 
Q21 privilegiada. 
Q22 bem. 
Q23 feliz. 
Q24 um tanto seguro. 
Q25 parte da equipe. 
Q26 realizada. 
Q27 satisfeita. 
Q28 feliz. 

Fonte: Elaboração própria 

 Excluindo-se a resposta Q16, onde o respondente diz claramente que está 

chateado na empresa, nota-se que os demais demonstram satisfação em trabalhar 

na Nasajon. Ressalta-se ainda a resposta Q18, que mais uma vez demonstra o 

sentimento de que trabalhar na empresa vai além das rotinas diárias, sendo a 

empresa vista como uma extensão de sua própria casa. 

 Esse sentimento de família é tão presente dentro da empresa que foi criado o 

Nasagente Miúda, que é um dia em que os empregados levam os filhos para 

conhecer a empresa, os colegas e brincar. 

   

8) A minha carreira na empresa é ... 

Quadro 9 - Respostas da frase 8 

Q1 promissora. 
Q2 Promissora 
Q3 promissora. 
Q4 reconhecida. 
Q5 possível. 
Q6 crescente. 
Q7 sem grandes expectativas (estrutura enxuta). 
Q8 concreta. 
Q9 reconhecida pela minha equipe. 

Q10 temporária. 
Q11 um sucesso. 
Q12 promissor. 
Q13 normal. 
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Q14 
promissora, porém dependente de resultados além dos necessários ao meu 
cargo. 

Q15 algo que penso constantemente. 
Q16 fruto do trabalho. 
Q17 promissora, e prazerosa. 
Q18 marcada por adaptação. 
Q19 sólida. 
Q20 longa, ainda há muito que percorrer. 
Q21 desafiadora. 
Q22 viável. 
Q23 para aprendizado. 
Q24 não sei o que responder sobre isso. 
Q25 boa. 
Q26 promissora. 
Q27 contribuir automatizados os testes do ERP. 
Q28 promissora. 

Fonte: Elaboração própria 

A maioria dos respondentes consegue enxergar um desenvolvimento viável 

de sua carreira, mesmo quando Q7 observa que a empresa possui uma estrutura 

enxuta que pode dificultar as ascensões de cargos ou funções, fato também dito por 

alguns nas entrevistas.  

Ao verificarmos a resposta Q18 podemos ser levados a pensar que a carreira 

não é fácil. Que ela é possível, porém é necessário ser resiliente para passar pelas 

dificuldades que vierem a fim de conseguir uma evolução na carreira. Já Q10 parece 

ter uma percepção de que não deseja ficar lá por muito tempo ou que talvez não se 

enxergue como parte do time. 

 

9) Me sinto reconhecido quando ... 

Quadro 10 - Respostas da frase 9 

Q1 me elogiam. 
Q2 cumpro as metas além do esperado. 
Q3 o cliente fica satisfeito com nosso trabalho. 
Q4 sei que sou chamada pelo nome pela presidência da empresa. 
Q5 recebo feedback positivo. 
Q6 uma proposta minha é aceita. 
Q7 minha equipe reconhece o meu trabalho. 
Q8 recebo um elogio. 
Q9 elogiam meu trabalho. 

Q10 me destaco. 
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Q11 sou elogiado. 
Q12 alguém elogia meu trabalho. 
Q13 sou reconhecido pelo esforço extra que presto nas entregas. 
Q14 as pessoas se mostram satisfeitas com meu trabalho. 
Q15 recebo uma avaliação positiva. 

Q16 

existe um feedback pessoal e direto sobre o trabalho ou desempenho, seja 
negativo ou positivo, isso me faz saber que estou sendo visto e me sinto bem 
com isso. 

Q17 recebo feedback. 
Q18 elogiam o meu trabalho 
Q19 quando sou premiado. 

Q20 
percebo a confiança e respeito de meus superiores e equipe em relação ao 
que eu falo e faço. 

Q21 um executivo sabe que o trabalho foi feito por mim. 
Q22 recebo um feedback positivo. 
Q23 elogiam meu trabalho. 
Q24 entrego minhas tarefas. 
Q25 buscamos melhorias nos procedimentos internos. 
Q26 o meu trabalho de fato contribui para o crescimento da empresa. 
Q27 sou solicitada. 
Q28 faço corretamente minhas tarefas. 

Fonte: Elaboração própria 

Segundo Morgan (2006, p. 56) “[começou a surgir uma nova teoria da 

organização, construída sobre a ideia de que os indivíduos e os grupos]...[só operam 

eficazmente quando suas necessidades são atendidas]” . 

Interessante notar que a maioria das respostas não trata reconhecimento de 

forma monetária e sim por meio daquele que vem de suas equipes e seus 

superiores, denotando a necessidade do olhar atento, principalmente do líder, para o 

atendimento dessa necessidade de pertencer e ser reconhecido. 

 

10) Fico triste quando ... 

Quadro 11 - Respostas da frase 10 

Q1 não entrego o que deveria entregar ou quando atraso significativamente. 
Q2 dou o meu máximo, porém a meta não é atingida. 
Q3 não consigo cumprir as expectativas do cliente. 
Q4 de alguma forma não consigo ajudar a chegar ao resultado esperado. 
Q5 dou meu melhor e não sou reconhecida. 
Q6 algo não é planejado. 
Q7 o cliente se estressa na linha e fala palavras de baixo calão. 
Q8 não reconhecem meu esforço. 
Q9 cometo erros. 

Q10 não sou reconhecido. 
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Q11 às vezes. 
Q12 não sou reconhecido ( recorrente ). 
Q13 outros, que se dedicam menos ao trabalho são reconhecidos no meu lugar. 
Q14 tenho dificuldade em realizar minhas tarefas. 
Q15 não consigo superar expectativas. 

Q16 

só recebo cobrança sem qualquer empatia do meu gestor, sem qualquer 
pessoalidade, quando me jogam em um "bolo" e falam de coisas tão macros, 
quando deveria ser analisado ponto a ponto e me tratar como pessoa distinta e 
não apenas um componente de um grupo que muitas vezes não é 
compreendido. 

Q17 não tenho recursos para executar uma tarefa. 
Q18 Não respondeu. 
Q19 quando não nos ouvem. 
Q20 não conseguimos atender as expectativas dos nossos clientes internos. 
Q21 um projeto não vai adiante. 
Q22 as pessoas não reconhecem meu esforço. 
Q23 não sou reconhecido. 
Q24 alguém é mandado embora. 
Q25 pela falta de comunicação interna, em alguns momentos. 
Q26 a empresa não consegue alcançar o seu objetivo. 
Q27 não consigo superar meus resultados. 
Q28 algumas atitudes não são tomadas para melhoria do trabalho. 

Fonte: Elaboração própria 

As respostas a esta frase demonstram que a maior tristeza dos respondentes 

é a falta de reconhecimento a todo esforço empregado em determinada tarefa ou até 

mesmo quando outros recebem o reconhecimento em seu lugar. Ressalta-se 

principalmente a resposta Q16, onde o respondente não se sente tratado com 

individualidade mesmo quando precisa receber algum tipo de feedback negativo. 

Outros se sentem tristes quando não alcançam seus resultados ou não 

conseguem fazer o seu melhor e agradar o cliente, ratificando o comprometimento 

com os objetivos e metas da Empresa. 
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11) O clima de trabalho na empresa é ... 

Quadro 12 - Respostas da frase 11 

Q1 ótimo. 
Q2 ótimo. 
Q3 ótimo. 
Q4 ótimo. 
Q5 bom. 
Q6 bom. 
Q7 bom. 
Q8 agradável. 
Q9 agradável. 

Q10 agradável. 
Q11 excelente!! 
Q12 excelente. 
Q13 bom em relação aos colegas de equipe e desafiador em relação ao trabalho. 
Q14 alegre e positivo. 
Q15 leve. 
Q16 ótimo. 
Q17 amigável. 
Q18 amigável , onde as pessoas tendem a ajudar quem está chegando. 
Q19 ótimo. 

Q20 
tem sido muito estressante, porém as amizades são longas e isso torna as 
coisas mais fáceis. 

Q21 extrovertido/tenso. 
Q22 ótimo, excelente. 
Q23 o melhor que já pude presenciar. 
Q24 tranquilizante. 
Q25 maravilhoso. 
Q26 super favorável para a busca da melhoria contínua. 
Q27 bom. 
Q28 excelente. 

Fonte: Elaboração própria 

Os respondentes percebem o clima como muito bom, apesar de o trabalho 

ser desafiador ou gerar algum tipo de estresse, conforme dito por Q20 e Q21.  

Este comportamento pode ser explicado por Freitas (2000, p. 9), quando ela 

diz que “a relação com o trabalho ou com o lugar do trabalho tende a se tornar a 

principal referência dos indivíduos...”. 
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12) Me incomoda ... 

Quadro 13 - Respostas da frase 12 

Q1 ser cobrado excessivamente. 
Q2 politicagem. 
Q3 quando não consigo cumprir com prazos. 
Q4 o desinteresse de alguns setores às vezes. 
Q5 resistência à mudanças quando são para melhor. 
Q6 coleguismo. 

Q7 
que o departamento de suporte não ser tão reconhecido em relação a 
premiações. 

Q8 algumas atitudes da empresa sobre seus empregados. 
Q9 fazer coisas que não competem a mim. 

Q10 falsidade, mentira. 
Q11 algumas coisas. 
Q12 falta de transparência. 
Q13 quando sou criticado, mas não reconhecido. 
Q14 as pessoas que visam apenas o melhor para si. 
Q15 quando não resolvo uma questão. 

Q16 

esse ônus do crescimento que a empresa deixa passar para mim, ela afirma 
ter de reduzir custo, porém nunca faturou tanto, então ela deveria nos "blindar" 
mais e mostrar que ela está avançando, porém seu discurso de "pobreza" é 
um pouco assustador. Ela se justifica ao cortar festa de final de ano e outras 
coisas em um tom como se não estivesse crescendo, sem contar que na hora 
de pagar o bônus, o valor é sempre irrisório e nem um pouco motivador. 

Q17 quando não tenho recursos. 
Q18 desrespeito. 
Q19 algumas escalas desnecessárias. 
Q20 a falta de aprendizado. 
Q21 a falta de comunicação entre os departamentos. 
Q22 não ouvir JBfm. 

Q23 
quando os instrumentos utilizados para meu trabalho me atrapalham ou não 
funcionam. 

Q24 o calor quando desligam o ar-condicionado. 

Q25 
quando pontos individuais de determinado colaborador estão contra o caminho 
traçado pela empresa. 

Q26 pessoas acomodadas que não buscam contribuir com o objetivo da empresa. 
Q27 focar somente nos problemas. 
Q28 falta de empenho de alguns. 

Fonte: Elaboração própria 

Verifica-se que muitos são os motivos que incomodam os respondentes, tais 

como politicagem, falta de transparência, quando só há críticas, mas não há 

reconhecimento, desrespeito. Outros são motivos em relação à estrutura de trabalho 

como, desligar o ar condicionado ou não ouvir sua rádio preferida. 
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Outros reclamam de cobranças excessivas e da falta de empenho de outros 

colegas. Muito provavelmente porque as metas são audaciosas, monitoradas e 

cobradas mensalmente. 

Além disso, Q16 faz um desabafo do que sente em relação ao fato de que 

essas metas de crescimento também trazem um grande ônus para os empregados, 

como um peso em alguns momentos de grandes cobranças. 

 

13) O desenvolvimento dos empregados na empresa é ... 

Quadro 14 - Respostas da frase 13 

Q1 natural. 
Q2 natural. 
Q3 bom. 
Q4 bom. 
Q5 visível. Excelente até. 
Q6 necessário para o crescimento da mesma. 
Q7 visto sempre. 
Q8 fundamental. 
Q9 trabalhado. 

Q10 uma evolução profissional para os empregados. 
Q11 pouco satisfatório. 
Q12 muito bom. 
Q13 legal. 
Q14 algo constante. 
Q15 longo prazo. 

Q16 

no meu setor, está completamente paralisado e a gestão parece não se 
importar, e contrata pessoas para cargos acima do seu e isso desmotiva e 
atrapalha demais o trabalho. 

Q17 aceitável. 
Q18 progressivo. 
Q19 satisfatório. 
Q20 fundamental para o seu crescimento. 
Q21 baseado na sua vontade. 
Q22 sempre reconhecido. 
Q23 lento em alguns setores. 
Q24 quase lenda. 
Q25 satisfatório. 
Q26 frequente. 
Q27 intenso. 
Q28 bom. 

Fonte: Elaboração própria 
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Os respondentes, em sua maioria, conseguem perceber que há 

desenvolvimento das pessoas. Porém, outros – Q11, Q16 e Q 23 – acham muito 

pouco satisfatório, lento e quase uma lenda, como citou Q24, demonstrando sua 

descrença em relação a este tema. 

 

14) É muito difícil ... 

Quadro 15 - Respostas da frase 14 

Q1 para mim gerenciar seu próprio tempo. 
Q2 não gostar da empresa. 
Q3 saber lidar bem com as tarefas diversificadas do dia a dia. 
Q4 se manter firme no mercado em tempo de crise. 
Q5 receber promoção. 
Q6 dar informações ruins. 
Q7 quando o salário de atendente de suporte é menor que o salário mínimo. 
Q8 ser reconhecido. 
Q9 fazer as pessoas compreenderem a importância de determinados processos. 

Q10 gostar de todos. 
Q11 ser reconhecido. 
Q12 trabalhar sem estrutura. 
Q13 cumprir com prazos fora da realidade. 
Q14 quando não possuímos ferramentas adequadas para o trabalho. 
Q15 não ter condição de ajudar. 

Q16 
lidar com a pressão do "custo" passado pela empresa, sem ter do outro lado a 
promoção ou a manutenção de regalias que antes tínhamos. 

Q17 não ser reconhecido. 
Q18 lidar com pessoas. 
Q19 querer ir embora. 
Q20 trabalhar sem prazer. 
Q21 me desligar desta empresa. 
Q22 não sentir-se bem aqui. 
Q23 ser esforçado e não ser reconhecido. 
Q24 ter que trabalhar no Centro. 
Q25 a elaboração de novos procedimentos para um maior controle. 
Q26 trabalhar com pessoas que não buscam o mesmo objetivo que a empresa. 
Q27 não chegar ao resultado. 
Q28 Não respondeu. 

Fonte: Elaboração própria 

Podemos ressaltar, dentre as respostas acima, Q19, Q20, Q21 e Q22, nas 

quais percebemos mais uma vez, um forte sentimento do pertencimento dos 

respondentes em relação à Empresa. Para eles, a dificuldade maior não seria salário 

baixo, falta de estrutura, mas sim, não fazer mais parte do time. 
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Este sentimento é ressaltado por Freitas (2000, p. 12), quando ela assegura 

que “a identidade profissional torna-se a identidade pessoal”. 

Entretanto, a falta de reconhecimento aparece novamente, conforme 

verificamos em Q5, Q7, Q8, Q11, Q17 e Q23. 

 

15) A autonomia que a empresa propicia ... 

Quadro 16 - Respostas da frase 15 

Q1 é boa. 
Q2 é boa. 
Q3 é boa. 
Q4 é saudável para o crescimento profissional. 
Q5 nos permite sempre mostrar nosso posicionamento sobre as decisões. 
Q6 é fantástica. 
Q7 é boa para o ambiente de trabalho. 
Q8 ajuda em minha evolução. 
Q9 me agrada bastante. 

Q10 nos deixa à vontade. 
Q11 boa. 
Q12 a fazer do modo que eu acho correto. 
Q13 é razoável. 
Q14 proporciona uma auto avaliação. 
Q15 fico a vontade para desenvolver-me. 

Q16 

é excelente, funciona como uma compensação por todo o estresse, se eu 
tivesse que bater ponto no ritmo que me encontro, com certeza teria pedido 
demissão, mas esta autonomia é realmente um grande diferencial que ela me 
proporciona e isso deve ser em muito valorizado. 

Q17 é satisfatória. 
Q18 amena. 
Q19 boa e até certo ponto. 
Q20 é desafiadora. 
Q21 desenvolvimento. 
Q22 é surpreendente. 
Q23 me ajuda nas questões de estudo. 
Q24 é legal. 
Q25 é importante para o crescimento individual e porque não no coletivo. 
Q26 é uma realidade. 
Q27 mediana. 
Q28 bom principalmente no horário. 

Fonte: Elaboração própria 

A maioria consegue perceber um bom nível de autonomia de forma clara e 

outros enxergam até mesmo o impacto disto como um facilitador em seu trabalho 
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diário. Quando Q19 diz que a autonomia é boa até certo ponto, pode estar sentindo 

também o peso da responsabilidade que vem junto com a liberdade de decisão.  

 

16) Sinto orgulho ... 

Quadro 17 - Respostas da frase 16 

Q1 do meu trabalho. 
Q2 do meu trabalho. 
Q3 quando me reconhecem. 
Q4 em trabalhar aqui. 
Q5 do crescimento que tivemos nos últimos anos. 
Q6 de fazer parte dessa família. 
Q7 da minha equipe. 
Q8 quando me dizem que conhecem a empresa. 
Q9 da minha equipe. 

Q10 de assumir minhas ideias. 
Q11 da evolução do meu departamento. 
Q12 de ser "Nasajon". 
Q13 de meus colegas de equipe. 
Q14 de me dedicar ao máximo ao meu trabalho. 
Q15 de uma empresa que cumpre suas obrigações. 
Q16 quando a empresa é reconhecida. 
Q17 de trabalhar aqui, apesar das dificuldades dos recentes dois anos. 
Q18 de trabalhar numa empresa de confiança. 
Q19 quando consigo resultados. 
Q20 de trabalhar aqui. 
Q21 por fazer parte. 
Q22 de dizer que trabalho aqui. 
Q23 de fazer parte de uma equipe maravilhosa. 
Q24 ao entregar um sistema. 

Q25 
quando ganhamos reconhecimento em ser as melhores empresas para 
trabalhar no Brasil. 

Q26 
de trabalhar numa empresa que é reconhecida pela qualidade do software que 
desenvolve. 

Q27 diariamente de contribuir. 
Q28 de trabalhar na Nasajon Sistemas. 

Fonte: Elaboração própria 

Impressiona a forma como os respondentes demonstram um profundo 

orgulho em fazer parte “dessa família’, conforme respondido em Q6. A Empresa é 

parte integrante desses indivíduos e se mistura à sua personalidade. 
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A Empresa claramente construiu uma percepção de grande valor junto a seus 

colaboradores. Por este motivo, é importante que quando o empregado dá valor a 

sua organização, esta organização retribua de forma clara (ULRICH, 2017b).  

 

17) A minha vida pessoal e a minha vida profissional são duas 

realidades que... 

Quadro 18 - Respostas da frase 17 

Q1 estão distantes uma da outra. 
Q2 estão distantes uma da outra. 
Q3 estão parcialmente juntas. 
Q4 dependem uma da outra. 
Q5 se cruzam constantemente. 
Q6 eu agradeço à Deus sempre. 
Q7 coincidem. 
Q8 divido muito bem. 
Q9 vivo. 

Q10 são distintas. 
Q11 se dão bem. 
Q12 gosto muito. 
Q13 são diferentes. 
Q14 estão em equilíbrio. 
Q15 caminham juntas. 

Q16 

se misturam, não tem como deixar a casa fora do trabalho e o trabalho fora de 
casa, o segredo é equilibrar o nível de influência delas, uma na outra para que 
ambas fluam em sentido crescente e melhorem dia a dia. 

Q17 na maioria das vezes consigo conciliar. 
Q18 Não respondeu. 
Q19 que caminham juntas. 
Q20 amo. 
Q21 graças a esta empresa conseguem viver juntas. 
Q22 caminham lado a lado mas não se cruzam. 
Q23 Não respondeu. 
Q24 vivo. 
Q25 compartilho normalmente. 
Q26 busco separar ao máximo. 
Q27 combinam. 
Q28 andam juntas. 

Fonte: Elaboração própria 

A maioria percebe que sua vida e sua carreira na Nasajon andam juntas, mas 

que o equilíbrio entre ambas é importante. 
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 “A identificação que é solicitada aos indivíduos a elas ligados não mais diz 

respeito apenas às competências profissionais, mas se amplia para as 

comportamentais e relacionais” (FREITAS, 2000, p. 14). 

O respondente Q26 demonstra que, para ele é importante que cada uma 

dessas realidades tenha seu próprio espaço e não se misturem. 

 

18) O trabalho que eu faço me permite que ... 

Quadro 19 - Respostas da frase 18 

Q1 ter uma boa condição financeira. 
Q2 eu colabore com todos os setores. 
Q3 cresça em conhecimento. 
Q4 eu tenha tempo de viver e estar perto da minha família. 
Q5 eu desenvolva criatividade. 
Q6 eu participe da vida da minha filha. 
Q7 eu me atualize questões tributárias. 
Q8 ganhe mais conhecimentos. 
Q9 eu aprenda muito. 

Q10 aprenda a cada dia mais. 
Q11 aprenda mais. 
Q12 eu seja eu mesmo. 
Q13 eu aprenda tecnologias novas. 
Q14 eu ajude a empresa e me sinta realizado profissionalmente. 
Q15 ter tempo para a família. 
Q16 eu possa crescer como pessoa. 
Q17 eu coloque em prática minhas ideias. 
Q18 ter conhecimentos específicos. 
Q19 aprenda coisas novas e possa ensinar aos outros algumas coisas. 
Q20 eu cresça como pessoa e como profissional. 
Q21 eu cresça profissionalmente. 
Q22 eu siga o caminho almejado. 
Q23 entenda melhor questões que posso levar pra vida. 
Q24 pague minhas contas. 
Q25 ser a porta de entrada da empresa no cliente. 
Q26 crescer profissionalmente e pessoalmente. 
Q27 tem tempo pra minha família. 
Q28 seja gratificante na minha vida. 

Fonte: Elaboração própria 

Os respondentes veem que trabalhar na Nasajon lhes permite passar mais 

tempo com suas famílias, aprender cada vez mais, crescer e buscar seu 

desenvolvimento. À exceção de Q24 que diz trabalhar somente para pagar suas 
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contas e, que aparentemente não visualiza de forma clara seu desenvolvimento e 

crescimento como produtos deste trabalho. 

 

19) A empresa me estimula a ... 

Quadro 20 - Respostas da frase 19 

Q1 crescer. 
Q2 crescer. 
Q3 crescer e não me prende em meus horários de trabalho. 
Q4 superar expectativas. 
Q5 sempre analisar bem o que me é pedido e discutir caso não concorde. 
Q6 aprender sempre mais. 
Q7 inovar. 
Q8 estudar. 
Q9 aprender. 

Q10 estudar. 
Q11 adquirir novas responsabilidades. 
Q12 me superar. 
Q13 crescer mais. 
Q14 ser responsável. 
Q15 trabalhar muito. 
Q16 trazer resultados e, como consequência, ter o reconhecimento por parte dela. 
Q17 a crescer. 
Q18 me esforçar a melhorar. 
Q19 aprender mais. 
Q20 querer aprender e fazer mais. 
Q21 fazer mais. 
Q22 crescer. 
Q23 buscar conhecimento. 
Q24 trabalhar. 

Q25 
sempre crescer profissionalmente, sendo em realizações de 
cursos/treinamentos ou conhecendo novas tecnologias. 

Q26 dar o melhor de mim. 
Q27 crescer e me desenvolver. 
Q28 sempre trabalhar com qualidade e seriedade. 

Fonte: Elaboração própria 

Essas respostas ressaltam o foco da Nasajon no desenvolvimento de seus 

empregados. Para a Empresa e para os respondentes esta ampliação de 

conhecimento, além de proporcionar o crescimento de cada indivíduo, ainda 

contribui fortemente para que a Empresa alcance seus objetivos.  
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20) Nessa empresa, é melhor que eu ... 

Quadro 21 - Respostas da frase 20 

Q1 entregue tudo que é devido. 
Q2 cumpra minhas metas. 
Q3 esteja sempre motivado. 
Q4 trabalhe com competência. 
Q5 cresça. 
Q6 ande junto. 
Q7 aceite mudanças. 
Q8 encontre outra. 
Q9 aproveite as orientações que recebo. 

Q10 estude. 
Q11 estude e me desenvolva para dar retorno a empresa. 
Q12 estude bastante. 
Q13 tenha cuidado em conciliar minha vida pessoal e minha vida profissional. 
Q14 traga os resultados esperados para seu crescimento. 
Q15 sinto-me a vontade. 
Q16 Não entendi essa pergunta. 
Q17 Não sei opinar 
Q18 Não respondeu. 
Q19 ajude. 
Q20 aproveite as oportunidades de desenvolvimento. 
Q21 saiba me relacionar. 
Q22 pensava. 
Q23 Não respondeu. 
Q24 me dedique. 
Q25 na busca da troca de informação. 

Q26 
busque fazer o máximo para contribuir com o desenvolvimento da mesma e 
dos seus integrantes. 

Q27 continue estudando. 
Q28 Não respondeu. 

Fonte: Elaboração própria 

  Uma quantidade considerável de pessoas não respondeu esta questão. 

Talvez por não entenderem o questionamento, ou por não quererem expressar suas 

opiniões. 

Mais uma vez é muito presente a questão do desenvolvimento. Os 

respondentes marcam a importância do aprimoramento, tanto para o seu quanto 

para o crescimento da empresa, com orientação para os resultados. 

Ao destacarmos as respostas Q1, Q2, Q4 e Q7, podemos perceber que a 

cobrança pelas metas é grande. A Empresa realmente é exigente e as pessoas 

percebem isso de forma clara. 
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Já Q8 demonstra sua insatisfação de fazer parte da empresa ao responder 

que é melhor que ele encontre outra para trabalhar. 

 

21) Nessa empresa, preciso ser... 

Quadro 22 - Respostas da frase 21 

Q1 responsável. 
Q2 responsável. 
Q3 desafiado e produtivo. 
Q4 respeitoso. 
Q5 empática. 
Q6 multi. 
Q7 flexível. 
Q8 multiprocesso. 
Q9 sagaz. 

Q10 o melhor. 
Q11 reconhecido. 
Q12 o melhor que posso oferecer. 
Q13 proativo. 
Q14 dedicado e amigável. 
Q15 o melhor. 
Q16 um profissional sério e competente. 
Q17 flexível. 
Q18 Não respondeu. 
Q19 melhor. 
Q20 comprometida. 
Q21 boa gente boa. 
Q22 eu mesma. 
Q23 um funcionário exemplar. 
Q24 promovido. 
Q25 sempre focado nas entregas dos projetos. 
Q26 focada em objetivos. 
Q27 disponível. 
Q28 sempre reconhecido. 

Fonte: Elaboração própria 

Os complementos da frase demonstram que a empresa busca profissionais 

que se superem, sejam focados nas metas e competentes. Fica claro que a cultura 

da Empresa na busca do aprimoramento contínuo está difundida fortemente entre os 

respondentes.  

Já Q11 e Q24 demonstram que esperam que seu reconhecimento aconteça, 

até mesmo por meio de promoção. 
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22) Eu secretamente sou ... 

Quadro 23 - Respostas da frase 22 

Q1 Não respondeu. 
Q2 Não respondeu. 
Q3 ansioso. 
Q4 mais que responsável. 
Q5 preocupado. 
Q6 uma apaixonada pela minha gestão. 
Q7 competitiva. 
Q8 Não respondeu. 
Q9 nervosa. 

Q10 positivo. 
Q11 honesto. 
Q12 discreto. 
Q13 o Batman. 
Q14 deixado de lado. 
Q15 distraído com meus problemas pessoais. 
Q16 otimista. 
Q17 não possuo uma personalidade assim, sou o que sou, aqui ou em casa. 
Q18 não sei opinar. 
Q19 observador. 
Q20 competitiva comigo mesma. 
Q21 empreendedor. 
Q22 autêntica. 
Q23 Não respondeu. 
Q24 nada secreto. 
Q25 ansioso. 
Q26 tímida. 
Q27 esforçada. 
Q28 Não respondeu. 

Fonte: Elaboração própria 

 

Essa frase remete à auto percepção do respondente dentro do contexto 

organizacional. Respostas como nervosa, competitiva e ansiosa podem indicar que 

há pressões no ambiente de trabalho, refletindo no desgaste psicológico ao 

equilibrar várias demandas ao mesmo tempo. Segundo Gaulejac (2007, p.41), a 

rentabilidade da organização e o desempenho são medidos em tempo real, o que 

significa “colocar o sistema de produção em uma tensão permanente] ... [trata-se de 

fazer sempre mais, sempre melhor, sempre mais rapidamente, com os mesmos 

meios]”.    
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As respostas dadas por Q14 e Q26 podem demonstrar pessoas que não se 

expressam como gostariam, devido a sua própria personalidade ou por se sentirem 

intimidadas pelo ambiente.  

A resposta Q13 pode significar que o respondente se vê com grandes 

poderes para resolver aquilo que mais ninguém conseguiria resolver, ao se 

comparar com um super herói. 

 

23) Meu trabalho está bom quando ... 

Quadro 24 - Respostas da frase 23 

Q1 sou elogiado. 
Q2 quando supero minhas expectativas. 
Q3 o cliente está bem 
Q4 meus clientes me ligam, isso me anima e fico feliz. 
Q5 vejo resultado direto nas pessoas. 
Q6 tem conteúdo. 
Q7 consigo resolver os problemas. 
Q8 realizo no prazo determinado. 
Q9 consigo realizar num curto prazo. 

Q10 estou bem. 
Q11 consigo produzir bastante. 
Q12 dá tudo certo. 
Q13 entrego mais do que devia. 
Q14 finalizo as tarefas diárias sem dificuldades. 
Q15 supero metas. 

Q16 
sou reconhecido e sou tratado com pessoalidade, assim posso entender as 
cobranças e me achar no processo evolutivo de empresa X empregado. 

Q17 vejo resultado positivo. 
Q18 há o equilíbrio na oferta e demanda. 
Q19 quando clientes estão satisfeitos. 
Q20 percebo que atingi outras pessoas. 
Q21 eu acerto o prazo. 
Q22 tem bastante coisa pra fazer. 
Q23 o meio permite o trabalho render. 
Q24 temos paz. 
Q25 quando consigo atingir o objetivo do cliente. 
Q26 cumpre o objetivo com qualidade. 
Q27 fico realizada. 
Q28 resolvo as pendências. 

Fonte: Elaboração própria 
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As respostas estão ligadas a fazer o correto, no prazo, agradando os clientes 

e muitas vezes até superando as metas, ressaltando a importância do 

comprometimento entre os respondentes e a Empresa.  

Vale ressaltar a resposta de Q24 que pode estar relacionada à pressão pelo 

cumprimento das metas, acarreando um pouco de falta de paz para a realização 

concreta das atividades. 

A gestão está focada em destinar os esforços para as necessidades dos seus 

clientes, transformando os trabalhadores “em agentes sociais do desempenho” 

(GAULEJAC, 2007, p.50). 

 

24) Um bom funcionário é ... 

Quadro 25 - Respostas da frase 24 

Q1 reconhecido. 
Q2 aquele que supera as expectativas. 
Q3 responsável. 

Q4 
aquele que reconhece que precisa melhorar sempre e veste a camisa lutando 
crescer com a empresa. 

Q5 comprometido com as metas. 
Q6 engajado. 
Q7 pontual. 
Q8 dinâmico. 
Q9 aquele que pensa não só no próprio departamento ou em si mesmo. 

Q10 assíduo. 
Q11 como eu. 
Q12 um funcionário dedicado. 
Q13 aquele que faz seu trabalho com competência. 

Q14 
aquele que é amigo, atencioso e quer ajudar a empresa a conquistar seus 
objetivos. 

Q15 aquele que faz um bom trabalho como fosse para si próprio. 

Q16 
atento as suaves mudanças que lhe rodeiam e acompanha com excelência 
essas mudanças, assim ele faz parte do processo evolutivo da empresa 

Q17 ser boa gente boa. 
Q18 cortês. 
Q19 amigo da empresa. 
Q20 o que se compromete com a organização e suas metas. 
Q21 aquele que faz mais. 
Q22 comprometido. 
Q23 aquele que 'veste a camisa'. 
Q24 dedicado. 
Q25 agrega à equipe. 
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Q26 responsável, confiável e proativo. 
Q27 responsável. 
Q28 um funcionário comprometido. 

Fonte: Elaboração própria 

Estas respostas ratificam, mais uma vez, o comprometimento das pessoas 

com a organização. Em sua maioria, os respondentes entendem a importância do 

seu papel para o sucesso da organização, indo além e comportando-se como os 

“donos” que “vestem a camisa” (Q23) ou “bom trabalho como se fosse para si 

próprio” (Q15) e “pensa não só no próprio departamento ou em si mesmo” (Q9). 

Alguns fatores favorecem um maior comprometimento dos empregados com 

sua organização: 1) visão: quando todos conseguem enxergar aonde a empresa 

quer chegar e qual é seu propósito; 2) oportunidade: quando há espaço para o 

crescimento e desenvolvimento; 3) incentivos: uma retribuição à altura da 

contribuição dada; 4) impacto: ver que o seu trabalho produz uma repercussão 

positiva para a organização; 5) comunidade: todos constroem um senso de 

comunidade; 6) comunicação: todos precisam saber o que está acontecendo; 7) 

empreendedorismo ou flexibilidade: dar aos empregados escolhas (ULRICH, 2017b).     

 

25) No meu trabalho preciso de ... 

Quadro 26 - Respostas da frase 25 

Q1 foco. 
Q2 foco. 
Q3 tempo. 
Q4 tempo. 
Q5 incentivo e motivação. 
Q6 confiança. 
Q7 sabedoria. 
Q8 pessoas positivas, dispostas a dividir conhecimento e criatividade. 
Q9 criatividade. 

Q10 recursos para trabalhar bem. 
Q11 espaço. 
Q12 espaço (físico). 
Q13 computador. 
Q14 estímulos. 
Q15 oportunidades de crescimento. 
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Q16 pessoas que colaborem quando estou em dificuldades. 
Q17 mais promoções. 
Q18 muita atenção e dedicação. 
Q19 autonomia. 
Q20 Não respondeu. 
Q21 correto. 
Q22 atenção. 
Q23 paciência. 
Q24 paz. 
Q25 apoio de outros setores para a entrega do resultado final. 
Q26 segurança. 
Q27 conhecimentos básicos. 
Q28 Não respondeu. 

Fonte: Elaboração própria 

A maioria das necessidades expressas acima está intimamente ligada à 

entrega final para os clientes e vistas como imprescindíveis para o alcance dos 

resultados, demonstrando o comprometimento dos colaboradores com os objetivos 

estabelecidos pela Empresa. 

Além disso, verificamos referências à falta de reconhecimento e oportunidade 

(Q15 e Q17) e à falta de tempo, muito provavelmente pelo grande quantidade de 

tarefas a cumprir. 

 

26) Sinto que na empresa há preocupação com ... 

Quadro 27 - Respostas da frase 26 

Q1 bem-estar dos funcionários. 
Q2 todos os colaboradores. 
Q3 o clima interno. 
Q4 meu bem estar. 
Q5 as pessoas. 
Q6 o funcionário. 
Q7 a saúde do colaborador. 
Q8 o cliente. 
Q9 a eficácia. 

Q10 lado pessoal. 
Q11 responsabilidade social. 
Q12 seus funcionários. 
Q13 a satisfação dos clientes. 
Q14 o bem-estar dos funcionários. 
Q15 os funcionários. 
Q16 custo de operação. 
Q17 os colaboradores. 
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Q18 o colaborador. 
Q19 metas. 
Q20 as pessoas. 
Q21 bem estar dos colaboradores. 
Q22 bons resultados. 
Q23 a imagem dos colaboradores. 
Q24 ser um lugar bom para trabalhar. 
Q25 bem estar dos funcionários. 
Q26 manter a build no master funcionando. 
Q27 o cliente. 
Q28 bem estar do funcionários. 

Fonte: Elaboração própria 

Fica clara a importância dada pela organização às suas pessoas e seu bem 

estar. Os respondentes enxergam que existe um real comprometimento da Empresa 

com os seus empregados, o que pode justificar esse forte sentimento de 

pertencimento expresso pelos respondentes nas perguntas analisadas 

anteriormente. 

Quatro respondentes enxergam que a preocupação da empresa está 

direcionada  aos custos, metas, resultados e clientes. 

 

27) Trabalhando aqui eu sinto que posso ... 

Quadro 28 - Respostas da frase 27 

Q1 crescer profissionalmente. 
Q2 crescer profissionalmente. 
Q3 me desenvolver. 
Q4 me desenvolver. 
Q5 ter qualidade de vida. 
Q6 crescer profissionalmente. 
Q7 trabalhar em praticamente qualquer lugar. 
Q8 crescer como pessoa e profissionalmente. 
Q9 valorizar o humano. 

Q10 falar. 
Q11 aprender coisas novas todos os dias. 
Q12 melhorar. 
Q13 aprimorar meus conhecimentos. 
Q14 subir. 
Q15 chegar mais longe. 
Q16 melhorar. 
Q17 perder o controle da minha vida pessoal. 
Q18 crescer. 
Q19 crescer como profissional e como pessoa. 
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Q20 apresentar minhas ideias. 
Q21 ajudar. 
Q22 crescer. 
Q23 crescer. 
Q24 ser eu mesmo. 
Q25 ter uma vida estável. 
Q26 crescer profissionalmente. 
Q27 aprender. 
Q28 crescer profissionalmente. 

Fonte: Elaboração própria 

Predominantemente a palavra “crescer” aparece, ratificando entendimentos 

anteriores de que a empresa preza pelo o desenvolvimento de seus empregados.  

A resposta discrepante é Q17, onde o respondente ressalta que pode perder 

o controle de sua vida pessoal. Pode ser que essa sensação advenha do fato de 

haver muitas tarefas a realizar e metas a cumprir o que, de repente, não o deixa 

conciliar as duas realidades. 

 

28) Trabalhar nesta empresa torna minha vida ... 

Quadro 29 - Respostas da frase 28 

Q1 mais saudável. 
Q2 mais saudável. 
Q3 tranquila. 
Q4 tranquila. 
Q5 melhor. 
Q6 melhor. 
Q7 melhor financeiramente. 
Q8 bem corrida. 
Q9 mais favorável. 

Q10 equilibrada. 
Q11 boa. 
Q12 mais dinâmica. 
Q13 mais leve. 
Q14 mais produtiva. 
Q15 mais intensa. 
Q16 agradável profissionalmente. 
Q17 pessoal perto da minha família. 
Q18 mais estável. 
Q19 mais tranquila. 
Q20 honesta. 
Q21 mais tranquila. 
Q22 prazerosa. 
Q23 mais fácil. 
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Q24 mais ativa. 
Q25 estável. 
Q26 com conhecimento contínuo. 
Q27 profissional completa. 
Q28 mas feliz. 

Fonte: Elaboração própria 

 A Empresa influencia diretamente a vida de todos os respondentes. Palavras 

como “leve”, “tranquila”, “saudável” denotam a influência da vida profissional na vida 

pessoal, reforçando a questão da simbiose empregados/empresa. 

 A nuvem apresentada na Figura 5, referente ao bloco de “Pessoas” mostra, 

mais uma vez, a predominância da palavra “empresa”, seguida pela palavra 

“trabalho”, demonstrando novamente a importância dada pelos respondentes à 

empresa e ao trabalho que exercem, superando até mesmo palavras como 

“desempenho”, “reconhecimento” ou “crescimento”. 

 

Figura 5 - Nuvem de Palavras - Pessoas 
Fonte: Elaboração própria, a partir do Wordle 
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O que mais chama atenção neste bloco é que, mesmo a Empresa tendo 

diretrizes para reconhecimento, meritocracia e promoções, os empregados não 

acham que vem sendo suficiente ou adequado. O fato de a empresa ter uma 

estrutura enxuta, também pode estar dificultando a efetivação de mais promoções, 

pois não há cargos para todos, o que leva à insatisfação de alguns. A falta de 

reconhecimento realmente é o que mais afeta os respondentes ao longo das mais 

diversas perguntas. 

Porém, também é importante dizer que, ao mesmo tempo, os respondentes 

enxergam o ambiente da Nasajon propício para o desenvolvimento, aprendizado e 

crescimento pessoal. O clima de trabalho é considerado muito bom. 

Nesse bloco tratou-se também do significado do trabalho para os 

respondentes. Segundo Gaulejac (2007), o trabalho é caracterizado por cinco 

elementos: (1) o ato do trabalho – a produção de um bem ou serviço propriamente 

dito, que no caso da Nasajon seria o atendimento ao cliente e o desenvolvimento 

dos softwares; (2) remuneração – como contrapartida. Comentários sobre se os 

salários são adequados ou não, não foram ressaltados por nenhum entrevistado ou 

nas frases evocadoras; (3) o sentimento de pertencer a um coletivo – é perceptível a 

força da cultura da Empresa, que faz com que haja mais força no coletivo do que no 

individual. As identidades individuais muitas vezes desaparecem ou se misturam à 

identidade da Empresa; (4) cada um em seu lugar, com sua tarefa específica – as 

tarefas e metas são claras e comunicadas; e (5) valor que é atribuído a cada um 

pelo trabalho desenvolvido – alguns respondentes não se sentem recompensados à 

altura do que contribuem, principalmente porque acreditam que, a estrutura enxuta 

da organização torna muito lento o processo de movimentação na carreira.        
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LIDERANÇA E EQUIPE 

Esse bloco de frases, da 29 até 33, procurou demonstrar a percepção dos 

respondentes acerca dos líderes e das equipes e como se dá essa interação. 

Desde a década de 1980, tem havido uma conscientização cada vez maior 
de que a tarefa fundamental dos líderes e gerentes está em criar sistemas 
adequados de significados compartilhados que possam mobilizar os 
esforços das pessoas na busca dos objetivos e propósitos desejados 
(MORGAN, 2006, p. 169). 
 
 

  29) Me sinto apoiado quando meu chefe ... 

Quadro 30 - Respostas da frase 29 

Q1 vê meu trabalho e me elogia. 
Q2 me atribui responsabilidades. 
Q3 me dá feedback sobre meu trabalho. 
Q4 me ajuda em casos que não sei resolver sozinho. 
Q5 apoia ideias. 
Q6 aceita uma ideia. 
Q7 me entende. 
Q8 me apoia. 
Q9 aceita minhas sugestões. 

Q10 me elogia. 
Q11 está presente. 
Q12 me dá o suporte necessário. 
Q13 reconhece meus esforços. 
Q14 assume o que é de sua responsabilidade. 
Q15 escuta meus pedidos. 
Q16 fala comigo pessoalmente e diretamente. 
Q17 me dá autonomia. 
Q18 reconhece meu trabalho. 
Q19 me elogia. 
Q20 compra minhas ideias. 
Q21 acompanha a minha entrega. 
Q22 mostra-se satisfeito com meu trabalho. 
Q23 elogia meu trabalho. 
Q24 compra uma briga. 
Q25 busca trocar experiências com a equipe. 
Q26 reconhece um trabalho bem feito. 
Q27 me aciona. 
Q28 me apoia. 

Fonte: Elaboração própria 

Segundo Morgan (2006), a prosperidade do trabalho aliada ao um tipo de 

líder mais atuante, democrático e com o foco em sua equipe, muda o que antes se 

via nas lideranças que limitavam os empregados de forma autoritária. 
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A mudança da liderança impacta diretamente as equipes, o que pode ser visto 

nas respostas acima. Fica claro que, quando um líder é presente, ouve sua equipe, 

os defende, pratica feedback e reconhece, todos se sentem cada vez mais 

motivados a continuar dando o seu melhor e contribuindo para o crescimento da 

empresa. 

 

30) Trabalhar com meus colegas de equipe ... 

Quadro 31 - Respostas da frase 30 

Q1 é satisfatório. 
Q2 é satisfatório. 
Q3 é ótimo. 
Q4 é ótimo. 
Q5 é excelente. Gosto muito. 
Q6 é excelente. 
Q7 é uma grande honra. 
Q8 um aprendizado sempre, somos unidos e juntos somos fortes. 
Q9 é divertido. 

Q10 é muita felicidade. 
Q11 me torna satisfeito. 
Q12 me deixa feliz. 
Q13 é ótimo. 
Q14 muito bom. 
Q15 é o que me mantém animado com o emprego. 
Q16 é algo tranquilo. 
Q17 é troca de conhecimento. 
Q18 é um prazer. 
Q19 é importante. 
Q20 é perfeito. 
Q21 é fundamental para minha satisfação. 
Q22 é maravilhoso. 
Q23 torna o dia melhor. 
Q24 é agradável. 
Q25 é essencial para a entrega do resultado esperado. 
Q26 é um aprendizado. 
Q27 é fantástico. 
Q28 é excelente. 

Fonte: Elaboração própria 

 As respostas demonstram a importância das equipes para os respondentes. 

Percebe-se que elas impactam diretamente em um dia a dia mais agradável e 
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divertido, o que certamente, contribui muito para o desenvolvimento das tarefas de 

forma mais leve. 

 

31) Me sinto apoiado quando minha equipe ... 

Quadro 32 - Respostas da frase 31 

Q1 me ajuda. 
Q2 me ajuda. 
Q3 atinge as metas. 
Q4 reconhece o meu esforço. 
Q5 se une para revolver os desafios. 

Q6 
compra minhas ideias e com isso formamos uma parceria em prol do nosso 
resultado. 

Q7 vem junto. 
Q8 me ouve. 
Q9 cuida de mim. 

Q10 trabalha junto a mim. 
Q11 aceita minhas sugestões. 
Q12 briga por um ideal. 
Q13 me apoia. 
Q14 me dá o suporte necessário. 
Q15 compartilha conhecimentos comigo. 
Q16 se preocupa e me ajuda com as dificuldades nas tarefas. 
Q17 troca informações. 
Q18 está reunida para elaborar ou compartilhar soluções e problemas. 
Q19 acredita no meu trabalho. 
Q20 divide tarefas. 
Q21 temos o mesmo pensamento. 
Q22 trabalha junto. 
Q23 me apoia no que eu faço. 
Q24 consegue alcançar suas metas. 
Q25 está sempre a disposição para ouvir. 
Q26 reconhece o meu trabalho. 
Q27 compra minha briga. 
Q28 me apoia. 

Fonte: Elaboração própria 

Assim como o líder exerce um papel extremamente importante, também a 

equipe é capaz de influenciar o desempenho de cada um de seus membros positiva 

ou negativamente.  

Percebe-se que há harmonia nas equipes dos respondentes, demonstrando 

muita felicidade em pertencer àquele time. 
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Além disso, a satisfação das pessoas está no fato da equipe “dar apoio” (Q13; 

Q28), “comprar a briga” (Q27), “trabalha junto” (Q22), demonstrando que o individual 

é superado pelo coletivo. 

 

32) Em relação à minha autonomia dentro da minha equipe, percebo que 

... 

Quadro 33 - Respostas da frase 32 

Q1 ela existe. 
Q2 ela existe. 
Q3 preciso aprender muito. 
Q4 sou respeitado. 
Q5 há um enorme respeito geral. 

Q6 
posso sempre trazer novas ideias que sempre são bem recebidas e utilizadas 
por todos. 

Q7 é limitada. 
Q8 me entendem. 
Q9 agir com liberdade. 

Q10 confiam em mim. 
Q11 sou um dos principais. 
Q12 é grande e ajudo bastante. 
Q13 tenho bastante autonomia. 

Q14 
possuo autonomia para fazer bastante atividades (quando há tempo para tal 
empreitada). 

Q15 são bem recebidas. 
Q16 as pessoas se desenvolvem mais. 
Q17 ela é muito boa! 
Q18 tenho abertura. 
Q19 tenho. 
Q20 tenho e vou até onde sei que posso ir. 
Q21 está adequada. 
Q22 está bom. 
Q23 tenho voz ativa. 
Q24 sou ouvido e respeitado. 
Q25 é essencial para a entrega do resultado mais rápido. 
Q26 a tenho na medida certa. 
Q27 sou bem vista. 
Q28 é tranquila. 

Fonte: Elaboração própria 

Assim como anteriormente foi demonstrando, a Empresa proporciona um bom 

nível de autonomia, sendo assim também dentro das equipes. Isso pode demonstrar 
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que os líderes estão muito bem alinhados aos princípios da gestão da Empresa e 

transferem esse modus operandi às suas equipes. 

A exceção está na resposta de Q7, que não percebe todo esse nível de 

autonomia dentro da Empresa. 

 

33) Sinto que o ambiente para o diálogo ... 

Quadro 34 - Respostas da frase 33 

Q1 é propício. 
Q2 é propício. 
Q3 é propício. 
Q4 é aberto. 
Q5 é aberto. 
Q6 é ótimo. 
Q7 é ótimo. 
Q8 é aberto. 
Q9 é aberto. 

Q10 está sempre aberto. 
Q11 super calmo e receptivo. 
Q12 aberto. 
Q13 é aberto, mas nem todos falam. 
Q14 é excelente. 
Q15 é favorável. 
Q16 é bom. 
Q17 é aberto entre os níveis de supervisão 
Q18 tem sido constantemente atropelado pelos prazos e entregas. 
Q19 é importante. 
Q20 nem sempre nossa opinião é levada em conta. 
Q21 é total. 
Q22 está sempre aberto. 
Q23 é aberto. 
Q24 é livre. 
Q25 existe. 
Q26 é uma realidade na empresa. 
Q27 favorável. 
Q28 é ótimo. 

Fonte: Elaboração própria 

 Para Ulrich (2017b), liderança é bem diferente de ser líder. Enquanto o 

segundo pode, sozinho, trazer ótimos resultados por um tempo, é a liderança que 1) 

proporciona à organização e ao time, resultados sustentáveis; 2) permite que a 

organização mantenha-se alinhada às estratégias, que mudam constantemente; e 3) 
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constrói confiança não só entre os empregados, como também entre clientes e 

fornecedores.     

A maioria dos respondentes percebe que o ambiente para o diálogo é bom. 

Porém, importante ver que quando Q13 responde, pode exprimir o fato de que 

alguns não se sentem tão à vontade para emitir suas opiniões. 

Já Q17 diz que esse nível de diálogo mais aberto se dá mais entre os 

supervisores. Pode ser que alguns assuntos sejam mais restritos e estejam sendo 

tratados na supervisão e filtrados ao serem passados às equipes. 

Como há cobrança de metas, que incluem prazos, Q18 tem a percepção que 

o diálogo não é tão bom porque ele é sempre atropelado pelos prazos. 

  Na Figura 6, referente à “Liderança e Equipe”, destacam-se as palavras 

“aberto” e mais uma vez “trabalho”, demonstrando a importância dada tanto ao líder 

quanto à equipe que trabalham de forma aberta, escutando uns aos outros e com 

foco no trabalho, com o propósito de contribuir para o sucesso da Empresa.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 - Nuvem de Palavras - Liderança e Equipe 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Wordle 
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 Nota-se que o papel do líder é de extrema importância para suas equipes. As 

pessoas esperam que o líder seja parceiro, dê feedback, os reconheça e fortaleça 

esse vínculo de forma constante. 

 Importante também ressaltar que as equipes possuem grande impacto na 

satisfação do individual e, consequentemente na maneira como as pessoas 

trabalham e passam o seu dia dentro da Empresa. 

De uma forma geral o ambiente é propício ao diálogo, há bastante autonomia 

dentro da organização e as pessoas possuem o espírito de ajuda mútua. 

 

4.3 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS COLETADAS POR MEIO DAS ENTREVISTAS 

SEMIESTRUTURADAS 

 

Foram realizadas 11 entrevistas: com o presidente, três diretores, quatro 

gerentes, um supervisor e dois analistas. Os resultados dessas entrevistas 

convergem para os mesmo resultados encontrados nas frases evocadoras. 

O roteiro foi estruturado baseado em cinco perguntas para o presidente e 

quatro para os demais entrevistados. Dentro de cada pergunta, havia um pequeno 

roteiro com a pesquisadora, a fim de que, caso o entrevistado não tocasse em 

determinado tema, houvesse um estímulo para que o assunto fosse abordado. Além 

disso, cada entrevistado teve liberdade de responder livremente, podendo gerar, 

com isso, novas perguntas que poderiam não estar no roteiro original.    
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As entrevistas foram categorizadas e codificadas por meio do software NVivo. 

O resultado das entrevistas foi categorizado em 19 nós, com um total de 358 

codificações. Os nós com posição recuada na figura abaixo, configuram uma relação 

com o primeiro nó logo acima, não recuado.  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Categorização e Codificação 
Fonte: Elaboração própria, a partir do NVIVO 

 

Abaixo, faremos a análise das respostas. Vale ressaltar que foi feita ao 

presidente uma pergunta extra que versava sobre a história da Nasajon, para que a 

pesquisadora pudesse obter mais dados sobre a própria empresa.  

 

Pergunta 1:  Como você chegou à Nasajon? 

Essa pergunta tinha o objetivo de entender a história de cada entrevistado, 

com o propósito de fazer uma primeira avaliação que desse suporte para o melhor 

entendimento das respostas sobre as perguntas subsequentes. Visava também 

“quebrar o gelo”, melhorando assim a percepção da pesquisadora acerca de cada 

um deles.   
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Pergunta 2:  E as pessoas que formam o time de vocês, poderia falar 

sobre a importância delas? 

Nessa pergunta o objetivo era apurar a percepção dos entrevistados sobre as 

pessoas que fazem parte da empresa e de sua importância, uma vez que “o 

comportamento dos empregados dentro das organizações tem implicações na 

performance da empresa” (HUSELID, 1995, p. 638).  

As pessoas são inquietas, mas isso no sentido positivo. Então eu 
vejo as pessoas interagindo, de um lado para o outro, buscando 
resolver o problema, buscando entender o problema. Então, existe 
uma disposição muito grande para a interação, então acho que isso 
é uma característica muito forte do pessoal da Nasajon 
(Entrevistado E1). 
 
Mas a sensação que eu tenho é que na grande maioria, as pessoas 
sabem onde estamos e onde queremos chegar e esse grupo de 
gerência, que é um grupo que já está há muitos anos com a gente já 
tem isso no sangue né, alguns gerentes mais novos, mais é 
interessante também que em pouco tempo esse gerente já se sente 
em casa e já começa a inspirar o clima da Nasajon já age da 
mesma forma que todos outros, então mesmo as pessoas que 
chegam novas, não precisam de muito tempo para se ambientar 
(Entrevistado E5). 
 
Eu vejo as pessoas muito companheiras, muito solidárias, muito... 
eu acho que a palavra é essa mesmo, companheiras que a gente 
verdadeiramente tem o sentido de que o teu problema é o meu 
problema, a gente precisa resolver juntos, né? Talvez por ser ainda 
um time pequeno, todo mundo se conhece muito, a ligação é muito 
mais próxima, então a disponibilidade eu acho que aumenta, existe 
e em uma proporção bem grande (Entrevistado E7)  
 
Hoje o que eu vejo muito é que a empresa, ela é muito família. É 
coisa mesmo assim de todo mundo quer todo mundo bem, todo 
mundo se esforça e é difícil a gente encontrar isso no mercado. O 
mercado é muito competitivo e normalmente você não vê as 
pessoas se ajudando, você vê as pessoas disputando e aqui é bem 
o contrário, a gente, todo mundo busca se ajudar para chegar no 
objetivo (Entrevistado E10). 
 

 

Dentro dessa pergunta foi questionado também aos entrevistados como eles 

viam seu papel dentro das suas equipes, independentemente de ocuparem ou não 

um cargo de gestão. Era importante entender essa percepção a fim de verificar a 

coerência com as respostas das frases evocadoras. 
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Resolver os conflitos. Ajudar a resolver os problemas. Sou um colaborador. 
Sou um servidor. Estou aqui para servir eles. Estou aqui para servir a 
empresa e para servir os funcionários (Entrevistado E3). 
 
Eu gosto muito de que o funcionário perceba que quem está transformando 
ele é o seu gestor. O nosso grande trabalho é formar gestores com os 
nossos valores e com nossos pensamentos de como treinar (Entrevistado 
E9). 
 
Eu sou muito confortável nessa posição ... confortável porque a minha 
equipe é uma equipe brilhante no que diz respeito a ser comprometida, a ter 
os mesmos objetivos que eu, logo, que a Nasajon, a ter uma busca, por 
excelência, não que a gente não tenha nem dificuldades nem problemas, a 
gente tem, mas buscar a excelência, buscar surpreender, buscar fazer o 
melhor, é o objetivo do meu grupo (Entrevistado E7). 
 
Eu estou muito orgulhoso da minha equipe, porque a gente vem 
conseguindo bater as metas mensais já há algum tempo, já há mais de... de 
um ano e meio, a gente consegue bater as metas mensais de atendimento, 
é uma equipe que eu me orgulho muito mesmo (Entrevistado E8). 
 
Hoje eu percebo muito a frase, a colocação deles de quanto eu fui 
importante pra vida deles e como eu sirvo de exemplo. Mas eu, e sem 
menor hipocrisia, a recíproca é totalmente verdadeira (Entrevistado E9). 
 
Eu tento ficar próxima deles o máximo que eu puder , de passar informação, 
de saber o que eles.., quais são as dúvidas deles , os medos deles em 
relação à empresa, porque às vezes quando o funcionário...aquela questão 
de você ouvir coisas pelo corredor, isso causa uma certa insegurança, isso 
em relação a qualquer assunto, pode ser assunto muito relevante ou 
bobagem, essa insegurança de não saber o que está acontecendo 
(Entrevistado E4). 
 
O que eu acho bem interessante é que esse modelo de parceria faz com 
que eles se sintam super à vontade em dividir qualquer situação e o clima, 
eles se preocupam muito com o clima (Entrevistado E2). 
 

 

As pessoas conhecem seus papéis dentro de suas equipes. Os líderes sabem 

da sua importância como orientadores, apaziguadores e condutores das pessoas e 

aqueles que não possuem cargo de gestão entendem sua importância para o todo.  

Líderes eficientes favorecem o aumento da produtividade de suas equipes, 

ajudam a empresa a alcançar seus objetivos estratégicos, reforçam a relação com 

os clientes e contribuem para reforçar a reputação da organização (ULRICH, 2017b).  

Vê-se nas respostas dos entrevistados que realmente as pessoas são muito 

importantes para a Nasajon e que isso não é só um discurso. As próprias pessoas 
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se sentem dessa forma, o que pode ser corroborado pelas respostas das frases 

evocadoras. 

 

Pergunta 3: Poderia me falar a respeito da gestão de pessoas aqui na 

Nasajon? 

O intuito dessa pergunta era entender como a gestão de pessoas era 

percebida na empresa. Entender se o RH desempenha um papel realmente 

estratégico, se ele participa do negócio como influenciador e de que forma a 

empresa cuida das suas pessoas e as valoriza. 

Cada sistema RH pode ser filtrado através dos olhos dos clientes. 
Os investidores já estão começando a olhar agressivamente as 
práticas internas de liderança em RH das empresas. Eles estão 
interessados em saber se a empresa tem grande capacidade de 
liderança. O novo ROI será "retorno sobre intangíveis" (ULRICH, p. 
34, 2017a). 
 

Para Ulrich (2017a, p.34), “as melhores pessoas de RH começam suas 

conversas de recursos humanos falando sobre o negócio”. Os profissionais de RH 

devem construir habilidades de maneira a permitir que a estratégia de negócio 

estabelecida pela organização tenha sucesso. Além disso, o RH também precisa 

estar focado em resolver questões relacionadas aos negócios e não simplesmente 

dar soluções olhando somente para os problemas (ULRICH, 2017c). 

Eu acho que esse é o nosso maior orgulho. É pelo menos o meu maior 
orgulho ... Eu acho que hoje em dia quando eu olho para as coisas, é muito 
fácil você fazer uma boa gestão de pessoas para que você não tenha que 
ficar agindo toda hora, ficar corrigindo problema (Entrevistado E9). 

 
Uma gestão de pessoas muito focada em pessoas. A gente tem no RH 
psicólogas que atuam também como psicólogas, por exemplo, a sala da 
Thereza está ali disponível para um colaborador poder conversar até além 
do trabalho, porque a gente tenta separar o lado pessoal do profissional, 
mas em algum momento um esbarra no outro. Eu acho que o RH está bem 
aberto a tratar as pessoas, a lidar com pessoas e com os problemas que as 
pessoas têm para além da atuação do trabalho (Entrevistado E6).  
 
Eu diria que a palavra mor é desenvolvimento de gente. Gente, no sentido 
amplo da palavra. A gente desenvolve enquanto a gente treina, qualifica, a 
gente desenvolve socialmente enquanto a gente engaja essas pessoas nos 
nossos programas sociais, a gente desenvolve culturalmente, enquanto a 
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gente incentiva... com todos os programas culturais que a gente... sorteia, 
que a gente todo dia divulga um para que as pessoas frequentem, 
aprendam a gostar, conhecer. Então eu acho que a gestão de pessoas aqui 
é voltada para desenvolver as pessoas em todo seu universo humano 
(Entrevistado E7). 

Nós temos valores que eu acho que contribuem para o crescimento de todo 
mundo. Um desses valores é equilíbrio entre trabalho, família e lazer. A 
gente dá valor a isso. A gente valoriza primeiro a prata da casa, antes de 
procurar alguém no mercado de trabalho. Então, eu acho que tudo isso 
demonstra a nossa preocupação com os recursos humanos, com os 
funcionários, com as pessoas. Tem que haver essa troca, tem que haver 
essa transparência. Acho que a transparência também é um fator positivo. 
Deixa as pessoas felizes aqui (Entrevistado E3).   

O perfil do RH que a gente tem hoje é um perfil que é voltado pra capacitar 
a pessoa para liderança, e os colaboradores na base da meritocracia. Você 
tem um bom trabalho, você vai ser reconhecido pela empresa toda, todo 
mundo vai ver. Seu trabalho vai estar sendo reconhecido. Então, esse perfil, 
ele se encaixa mais nas empresas grandes que estão estimulando o 
crescimento das pessoas. Eles são realmente muito atuantes. Eles fazem 
desde as festinhas de confraternização, aquela coisa, mas eles estão 
sempre ali muito ligados na satisfação do cliente, do cliente interno, né, dos 
colaboradores. Se preocupam muito com isso. Se mostram muito 
disponíveis e a figura do RH hoje para a empresa é uma figura assim bem 
sólida (Entrevistado E4). 
 
Mas é importante não perder essa oportunidade para dar feedback, é a 
coisa mais importante que você pode ter no mundo do trabalho, é você 
ter feedback o mais próximo possível (Entrevistado E1). 
 
A gente trabalha muito voltado para campanhas motivacionais independente 
do departamento. O bem estar do funcionário, aquilo que eu estava te 
falando, é, hoje não existe, pelo menos, aqui onde eu convivo, mas não 
existe aquele funcionário que chega aqui mal humorado e que a gestão não 
chame para conversar, ignore. Não existe isso. E campanhas motivacionais, 
o RH promove também é.... algumas ações você deve conhecer os tops, 
indicados do ano, e isso contagia os funcionários e colaboradores 
(Entrevistado E2). 
 
A grande maioria das empresas não tem esse tipo de visão de que o RH é 
importante, que o RH não é simplesmente seleção e recrutamento de 
pessoas, precisa ter alguém, alguma equipe para tomar conta do ambiente, 
para tomar conta das pessoas .... Então a gente acha que para atender bem 
o cliente, a gente acha que para crescer, para estabelecer, para ter 
sucesso, o cliente tem que estar feliz, tem que estar satisfeito. Então você 
não consegue ter sucesso sem que o cliente faça parte desse sucesso. E a 
gente também está convencido que para o cliente ficar feliz, o nosso 
colaborador também tem que estar feliz, não adianta você dizer “cliente em 
primeiro lugar”, se o teu funcionário não está nesse clima aí  (Entrevistado 
E5). 
 

 

 Segundo Huselid (1995), as práticas da área de gestão de pessoas podem 

afetar o desempenho dos empregados, por meio de sua influência direta sobre as 

competências e a motivação dessas pessoas.  
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Dentro dessa pergunta falou-se também sobre plano de cargos e salários, 

avaliação de desempenho e pesquisa de clima. 

O plano de cargos e salários, ele foi trabalhado já tem alguns anos e ele 
vem sendo divulgado para todo mundo então todo mundo já tem um pouco 
do que faz e do que precisa fazer também para chegar ao nível 
(Entrevistado E10). 
 
Fazemos duas avaliações de desempenho por ano, isso é tão 
importante para nós, que nós desenvolvemos o próprio sistema para a 
questão da avaliação, a questão do desempenho das pessoas (Entrevistado 
E1). 
 

Pra mim, esse é um ponto que eu me esforço mais no que diz respeito a 
recursos humanos, entendeu? É na avaliação de desempenho, por que eu 
considero aquele papo dentro de uma sala, eu e o colaborador, acho que o 
mais importante, tentar manter a credibilidade de parte a parte, ter a 
aproximação necessária ... Colocar na mesa, olha, está assim as coisas. 
Então essa oportunidade, ela é única, ou seja, não é necessariamente uma 
avaliação, dá nota e ver se cumpriu ou não determinado objetivo, essa 
oportunidade de ter esse momento ali, para mim, é bem interessante 
(Entrevistado E11). 
 
Na avaliação de desempenho eu pontuo todas as situações que a gente 
falou durante o ano e digo para ele se ele melhorou ou não em alguma 
situação que foi pontuada na época (Entrevistado E8). 
 

Bom, para mim, é um excelente instrumento, por que a gente desconfia de 
certas coisas e a gente não tem muita certeza. A gente precisa de alguma 
coisa um pouco mais concreta, do que simplesmente o sentimento para 
poder você tomar certas decisões, principalmente decisões que vão 
envolver alguma ação, tipo, eu vou fazer uma reunião para poder falar sobre 
um determinado ponto... Se eu não tiver um mínimo de métrica, a gente 
nunca vai ter essa certeza absoluta que a gente precisa tomar uma atitude, 
entendeu? Então nesse ponto eu acho muito importante. Essa pesquisa de 
clima, que a gente recebe do RH, fica às vezes até com um pouco de cara 
de cobrança, mas sinceramente eu não me sinto muito assim não, eu acho 
que assim se eu não... É como se fosse uma auditoria, sabe, você precisa 
de uma visão um pouco mais distante para você contrapor com a sua 
(Entrevistado E11). 
 
Toda pesquisa de clima que é feita, as pessoas tem total autonomia pra 
responderem o que quiserem de forma anônima, as pessoas tem confiança 
nisso. Pelo menos eu posso dizer assim, da minha equipe o pessoal tem 
confiança que realmente é anônima que ninguém vai sofrer nenhum tipo de 
represália pelo que escreveu, porque além de responder as perguntas 
múltipla escolha, você ainda tem abertura para escrever, dar sugestões e 
tal. Então as pessoas se sentem confortáveis de escrever porque sabem 
que é anônimo mesmo. Feito isso, quando é apurado o resultado, a 
Thereza, que é a nossa gerente de RH, ela compila essas informações 
todas com a ajuda da equipe dela e leva para reunião. A reunião de 
conselho onde estão os presidentes, os diretores, os gerentes e os 
supervisores. O corpo de gestão. Aí ela passa esses resultados geral, por 
áreas, financeiro teve um índice de satisfação tal, suporte tal, e cada um 
deles, essas sugestões, essas opiniões que as pessoas vão dando, ela 
também compila e traz (Entrevistado E4). 
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Hoje realmente nós temos uma avaliação 360. Nós temos superiores 
avaliando subordinados, subordinados avaliando superiores, pares 
avaliando pares (Entrevistado 7). 

 

 Existe um Plano de Cargos e Salários em funcionamento. A pesquisa de 

clima é reconhecida como uma ferramenta que contribui significativamente para o 

aprimoramento da gestão da Empresa. São tomadas atitudes de correção após a 

compilação dos resultados, que são reconhecidas pelos empregados. 

 A avaliação de desempenho é feita semestralmente e considerada importante 

e eficiente para promover o crescimento e desenvolvimento dos empregados.  

 

Pergunta 4: Poderia me contar como é feita a discussão e a elaboração 

das estratégias? 

Essa pergunta tinha o propósito de saber como eram feitas as discussões 

estratégicas e até que ponto os empregados tinham conhecimento dessa estratégia 

e se sentiam parte importante para o atingimento dos objetivos. Era importante 

também saber se havia a percepção acerca das pessoas que eram estratégicas 

para o sucesso da empresa e se o RH tinha participação ativa na elaboração da 

estratégia. 

Para Brockbank (1999), para que a gestão pessoas possa prover vantagem 

competitiva para a empresa é necessário que ela se comporte de forma proativa, 

criando alternativas estratégicas. 

Posso dizer que é um dos vetores principais, e ontem houve uma reunião 
de diretoria, eu posso dizer que a gerente de RH esteve presente nessa 
reunião de orçamento (Entrevistado E1). 
 
Conhecemos as metas, na verdade, a gente fez um planejamento maior 
acho que até em 2020 e aí inclusive a gente até mudou a nossa missão, a 
visão, os valores e tudo o mais e isso foi divulgado no ano passado 
(Entrevistado E4). 
 
Sim, começa pelo orçamento... Porque o planejamento estratégico assim, já 
foi definido há dois, três anos, já está claro a nossa missão, nos próximos 
cinco anos a gente sabe o que a gente quer fazer e todo ano a gente faz o 
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orçamento, ou seja, considerando esse caminho que a gente está traçando, 
o quanto a gente quer faturar e o quanto a gente tem para gastar para 
chegar lá (Entrevistado E5). 
 
Eles têm acesso às metas mensais e do ano, eles têm acesso à estratégia, 
ahh vender vamos vender mais erp´s, vamos focar no público empresarial e 
deixar um pouco o contador de lado, vamos agora pegar um pouquinho de 
contador, porque a gente precisa de contador pra indicar novos clientes, 
eles sabem de todo....sempre que eu saio da reunião de conselho, eu saio 
com uma ata e aí eu passo pra eles os principais assuntos (Entrevistado 
E2). 
 
Tem pessoas de todos os níveis. Vamos lá, primeiro, os gestores são 
absolutamente estratégicos e fundamentais, todos eles e a gente faz duas 
avaliações de desempenho por ano. Na segunda avaliação de desempenho 
cada gerente dá nota e a gente tem quadro com os vinte por cento de cada 
setor da empresa. Tem quadros dos tops, então esses tops são os vinte por 
cento melhor colocados de todos os setores e a gente trata esses vinte por 
cento, com um pouco mais de atenção. A gente tem algumas atividades que 
o RH faz especificamente para os tops; os tops tem prioridade de marcação 
de férias, se tiver enforcar e compensar tem prioridade nesse tipo de coisa e 
esses tops ganham bônus no final do ano quando se distribuem vinte por 
cento dos lucros, a gente distribui para diretoria, gerência, supervisão, tops 
e quadro de honra que são os trinta por cento abaixo deles (Entrevistado 
E5). 
 
Existe o objetivo que é a meta de valor, essa parte é muito bem divulgada, é 
extremamente bem acompanhada. Acho que isso já foi até mais. O 
problema é que a visibilidade do que você pode fazer para chegar lá é um 
desafio muito grande, é um desafio do corpo gestor. Agora, a meta é bem 
divulgada e isso precisa ser... Por que assim, você não pode dizer para o 
cara, vamos faturar cem milhões. Você tem que dizer para o cara, vamos 
faturar cem milhões e vamos fechar esse produto assim, para esses perfis 
de cliente, aí já melhora um pouco (Entrevistado E11). 
 
Eu preciso disso, porque se eu não fizer isso, eu não cresço. Agora, eu 
tenho algumas preocupações lógicas em relação a formar gestores 
(Entrevistado E8). 

 

As metas do Planejamento Estratégico são claras e estão acessíveis de todos 

os empregados. A comunicação acerca do tema é ampla e clara, porém isso não 

garante que todos acessarão a informação disponibilizada. 

Quanto à questão da sucessão das pessoas estratégicas, a empresa não 

possui um plano formal de sucessão, porém há preocupação dos gestores em 

formar pessoas que possam substituí-los sempre que necessário, pois as camadas 
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de liderança são vistas como cruciais para o sucesso da organização. Há planos de 

desenvolver um projeto de sucessão em 2017. 

Como análise complementar, foi averiguada também a coerência do discurso 

entre os próprios entrevistados, por meio da comparação dos nós (Figura 7, p. 90). 

A Figura 8 comparou as respostas de dois gestores de mesmo nível 

hierárquico. Os círculos azuis representam os nós. Os nós do meio são aqueles 

sobre os quais ambos falaram em suas entrevistas e os de cada lateral, foram 

citados somente por um deles. Dos 19 nós categorizados, foram citados 17 por 

estes dois entrevistados. 

 

 
Figura 8 - Comparação de citação de nós entre dois gestores do mesmo nível hierárquico 

Fonte: Elaboração própria, a partir do NVivo  
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Por serem dois gestores do mesmo nível, é importante que haja alinhamento, 

refletindo, consequentemente, o pensamento da Nasajon. Na figura acima, houve 

um equilíbrio entre as falas em comum e aquelas que foram individuais.  

Dos nós citados em comum por ambos, importante perceber que, dentre 

outros, liderança, pessoas, estratégia e cultura estão presentes. Como já pode ser 

observado ao longo da análise, esses quatro temas são de grande importância para 

a organização. A liderança influenciando as equipes; as pessoas como fonte de 

vantagem competitiva e recebendo importante atenção e consideradas essenciais 

para o sucesso da organização; a estratégia amplamente difundida a todos, como 

coluna de sustentação de toda a Empresa; e, a cultura da Nasajon, que é 

extremamente forte e que pode ser notada na fala de praticamente todos nas 

entrevistas. 

Claro que os outros nós também são de suma importância e não ficam em 

segundo plano somente por não estarem na fala em comum de ambos. Isso 

demonstra que, para cada um deles, os nós podem representar graus de 

importância diferenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

A Figura 9 compara os resultados de dois gestores que ocupam diferentes 

níveis hierárquicos e demonstrou um alinhamento bastante significativo. Dos 19 nós 

categorizados, foram citados 16 no total. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 - Comparação de citações de nós entre dois gestores de níveis hierárquicos diferentes 

Fonte: Elaboração Própria, a partir do NVivo 
 

Esse alinhamento foi o mais expressivo de todos. São gestores de diferentes 

níveis que, poderiam ter visões distintas, porém demonstram grande convergência 

de pensamento, repercutindo de forma muito positiva para a Empresa, 

principalmente ao levarmos em consideração que eles são formadores de pessoas e 
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que seu discurso pode influenciar suas equipes tanto positiva quanto negativamente. 

Esse poder de influência dos líderes pode ser notado tanto nas entrevistas, quanto 

nas frases evocadoras.  

A Figura 10 expressa a análise da comparação feita entre um analista e um 

gestor. Foram citados 14 nós, no total. 

 
Figura 10 - Comparação entre citações de nós entre um analista e um gestor 

Fonte: Elaboração própria, a partir do NVivo 
 

Esse alinhamento pode ser considerado bem relevante, principalmente ao 

considerarmos que ambos possuem responsabilidades e rotinas diferentes. Mais 

importante ainda por podermos verificar que, se um analista consegue ter uma visão 

tão ampla sobre tantos temas importantes, ou o seu líder está exercendo o seu 

papel de dialogar e manter a equipe alinhada e informada, ou o próprio analista é 
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uma pessoa que busca seu desenvolvimento, por meio do aprendizado e aumento 

do conhecimento.  

 Por fim, na Figura 11 analisamos as entrevistas feitas com dois analistas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 - Comparação de citação de nós entre dois analistas 
Fonte: Elaboração própria, a partir do NVivo 

 

Dos 19 nós categorizados, os dois analistas falaram sobre 13. Um dos mais 

importantes itens a ressaltar é que “estratégia” mais uma vez aparece, ratificando as 

análises vistas também nas frases evocadoras de que a empresa faz grande 

divulgação do seu planejamento estratégico, indicadores e metas. Além disso, 

percebem também a importância do feedback, do desempenho e da atuação do RH 

dentro da Nasajon.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O objetivo principal deste estudo foi verificar se havia alinhamento entre 

teoria, discurso e práticas em relação à gestão estratégica de pessoas (GEP) em 

uma empresa de tecnologia. Para tanto, buscou-se demonstrar como essa dinâmica 

acontece por meio da utilização do estudo de caso único. 

 A partir de todas as evidências contidas nesta pesquisa podemos responder 

a pergunta de pesquisa: há, em boa medida, alinhamento entre teoria, discurso e as 

práticas em relação à gestão estratégica de pessoas (GEP) na Nasajon, cumprindo 

assim o objetivo final e comprovando a suposição da pesquisa. 

Pode-se perceber este alinhamento, primeiro por meio das respostas das 

frases evocadoras. Nelas, os respondentes emitem sua percepção sobre diversos 

itens em relação à gestão estratégica de pessoas que correspondem, em sua 

grande maioria, ao que foi utilizado como referencial teórico desta pesquisa. 

Em seguida, todo o achado oriundo das frases evocadoras pode ser 

complementado e corroborado com as respostas dos entrevistados, onde mais uma 

vez é reforçada a importância das pessoas para o sucesso da organização. Então, 

as análises feitas nos resultados das frases evocadoras e as entrevistas comprovam 

o alinhamento da teoria às práticas dentro da Nasajon. 

Fechando a triangulação das evidências, ao analisarmos os documentos da 

empresa foi verificado que o discurso formal também estava aderente à teoria.  

Concluiu-se que o alinhamento entre teoria, discurso e prática acontece por 

meio de práticas voltadas à valorização, crescimento e desenvolvimento das 

pessoas, de forma a impactar positivamente o alcance dos objetivos traçados no 

planejamento estratégico.  
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Destaca-se a força que a cultura Nasajon exerce sobre os empregados. As 

pessoas pensam praticamente de forma similar sobre a importância da Empresa nas 

suas vidas e como elas podem, verdadeiramente, contribuir para que a Empresa 

continue a crescer. Suas identidades repetidamente se misturam à da Nasajon, que 

muitas vezes é considerada até parte da família de alguns ou motivo de maior 

felicidade para outros. Há uma forte sensação de pertencimento. Certamente isso se 

traduz em uma grande vantagem estratégica para a Nasajon, uma vez que ter seus 

empregados imbuídos dos mesmos valores, da mesma cultura, focados nos 

mesmos objetivos, tem feito com que, mesmo neste momento de crise, a Empresa 

continuasse a crescer. 

Porém, é muito importante que os empregados estejam atentos a inovações 

presentes tanto no ambiente interno como no externo, para que possam continuar 

estimulando seu pensamento crítico, agregando assim cada vez mais valor ao seu 

trabalho, ao seu crescimento e desenvolvimento, consequentemente, contribuindo 

positivamente para o sucesso da organização, de forma sustentável. 

A Empresa possui um bom ambiente de trabalho. As pessoas se sentem 

felizes, realizadas e orgulhosas por trabalharam na Nasajon. O ambiente é propício 

ao crescimento e aprendizado. Os empregados são comprometidos e enxergam 

esse mesmo comprometimento da Empresa com eles. Entretanto, a cobrança pelo 

atingimento das metas é grande, claramente percebida pelas pessoas, bem aceita 

pela maioria, mas criticada por outros.  

O maior anseio das pessoas é pelo reconhecimento. Ele é o motivo das 

maiores alegrias e das maiores tristezas. A Empresa possui diretrizes claras e bem 

divulgadas para promoções e para o plano de carreira, porém, na visão de alguns 

respondentes não funciona de forma eficiente. O reconhecimento por meio do 
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feedback dos gestores também é tido como muito importante. Os empregados se 

sentem recompensados quando percebem que os líderes reconhecem o esforço 

empreendido na realização das tarefas. Ao se falar de cargos de gestão, a estrutura 

enxuta da empresa é percebida como um dos entraves a uma maior quantidade de 

promoções. 

Os líderes desempenham um papel extremamente importante e são vistos 

como influenciadores do bom clima, da unidade e satisfação dos membros das 

equipes. Os indivíduos atribuem às suas equipes parcela significativa de sua 

felicidade e satisfação por fazerem parte da Nasajon.   

A contribuição teórica está baseada no fato dessa pesquisa ter a intenção de 

auxiliar na ampliação do conhecimento sobre o tema principalmente no que tange à 

identificação de possíveis discrepâncias entre algumas teorias já disseminadas e o 

que realmente determinada organização possui como prática efetiva, buscando 

contribuir com a evolução das pesquisas das ciências sociais aplicadas e com a 

formação dos futuros profissionais da área sem, no entanto, pretender esgotá-lo. 

A maior contribuição prática desta pesquisa foi colaborar para a reflexão 

sobre a forma como é conduzida a gestão de pessoas na Nasajon, esclarecer como 

são efetivadas as suas práticas em gestão de pessoas e, com isso, levar a 

organização a ponderar sobre a necessidade de aprimorar seus processos e até 

mesmo sobre o estabelecimento ou não de novas práticas. 

Em relação às limitações, uma vez que a pesquisa foi feita em uma única 

organização, as conclusões deste trabalho não devem ser generalizadas a outras 

empresas, mesmo que pertencentes ao mesmo setor produtivo. Em relação às 

entrevistas, pode ter acontecido da pesquisadora ter induzido a determinada 

condução nas respostas, de forma involuntária, podendo levar à perda de 
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informações relevantes. Além disso, houve pouco tempo para a realização das 

entrevistas, em função da agenda dos entrevistados.  

Considerando o questionário com as frases evocadoras, o percentual de 

respostas foi baixo e ainda pode ter havido falta de sinceridade dos respondentes.  

Recomenda-se fazer esta mesma pesquisa em mais organizações privadas, 

abrangendo todos os seus empregados, a fim de que a base de conhecimento 

possa ser ampliada, comparações possam ser feitas, gerando evolução nas práticas 

e na teoria de gestão estratégica de pessoas.  

Também seria interessante realizar esta pesquisa em instituições públicas, 

nas esferas municipal, estadual e federal, visto que ainda são poucos os trabalhos 

direcionados a esse segmento. 

Por fim, recomenda-se também realizar uma pesquisa multi casos.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir para a discussão de um tema 

cada vez mais proeminente e importante, como a gestão estratégica de pessoas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE FRASES EVOCADORAS 

Fonte Apêndice A: Elaboração própria 
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APÊNDICE B – ROTEIROS DAS ENTREVISTAS 

Fonte Apêndice B: Elaboração própria 

 

1- Poderia me contar, por favor, a história da Nasajon? (respondida somente pelo Presidente

da empresa)

2- Como você chegou à Nasajon? 

3- E as pessoas que formam o time de vocês, poderia falar sobre a importância delas. 

- papel do entrevistado para a Nasajon como um todo

- para a equipe dele 

4- Poderia me falar a respeito da gestão de pessoas aqui na Nasajon.

- gestão de pessoas ou GEP

- Plano de Cargos, Carreira e Remuneração

- Avaliação de Desempenho

- a Nasajon é diferenciada neste quesito?

- pesquisa de clima. Resultados

- mapeamento das funções estratégicas Gerenciadas de forma diferente?

- percepção sobre o papel dos níveis de liderança na performance das equipes

5- Poderia me contar como é feita a discussão e a elaboração das estratégias?

- os empregados conhecem o PE?

- qual é a importância deles? Eles se reconhecem como parte desse sucesso?

- como as políticas e RH estão alinhadas à estratégia da empresa?

- O RH trabalha como parceiro de todas as áreas da empresa e atua na elaboração da

estratégia? O RH participa na discussão sobre o negócio?


